
...................................................                                               

...................................................                                               

...................................................                                Do Zarządu Dróg Powiatowych 
            (wnioskodawca, nr telefonu)                                               w Przemyślu 

                                                                           Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl 
 

W N I O S E K 
w sprawie wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

 
....................................................................................................................................................... 

( numer i  nazwa drogi , miejscowość, kilometraż,  nr działki drogowej) 

1. Rodzaj robót / typ urządzeń                                                                                                         
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 

 
2. Okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym :                                                                

 
       od dnia  ..................... 
 
3. Powierzchnia zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót :   

- jezdnia  .................. m2    
- pobocza ................. m2 
- inne       ................. m2 

 
4.   Wykonawca robót : .........................................................................................................  

............................................................................................ .............................................     
       kierownik robót .............................................................................................................. 
                                                       ( imię i nazwisko)                                                                          ( telefon) 
 
5.    Okres zajęcia pasa drogowego planuje się : od dnia ....................do dnia .................... 
        ( za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu  pierwotnego              
           i przekazania go protokołem odbioru do tutejszego Zarządu ) 

 

Do wniosku dołącza się : 
1. Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrys zajętej powierzchni pasa 

drogowego.  Przekrój umieszczanego urządzenia. 
2. Aktualne wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, bądź Oświadczenie o prawie do dysponowania 

nieruchomością * 
3.  Kserokopia Decyzji  ZDP w Przemyślu uzgadniającej lokalizację urządzenia w pasie drogowym. 

       4.      Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego                     
               w  Przemyślu, Komendę Miejską Policji w Przemyślu (jeżeli  budowa – umieszczanie  obiektu budowlanego  
                powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu) *. 

5.     Projekt zabezpieczenia robót uzgodniony przez Komendę Miejską Policji w Przemyślu i Zarządcę  
        drogi  (jeżeli nie jest wymagany projekt zmiany organizacji ruchu) *; 
6.     Harmonogram robót. * 
7.     Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót  (nie jest wymagane przy zjazdach) *. 
 
Wykonawca stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc przerobową, 
a także rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerwy powyższych robót. 

□Na podstawie art.23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                    

o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z pózn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
aktualnie i w przyszłości moich danych osobowych w systemach informatycznych, kartotekach, 
skorowidzach, księgach i innych zbiorach ewidencyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu w celu 
przeprowadzenia postępowania administracyjnego związanego z niniejszym wnioskiem (dotyczy osób 
fizycznych) 

 
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.  
 

                                                                                                                 ........................................................... 
                                                                                                                                                 (pieczątka i podpis wnioskodawcy) 

 
* niepotrzebne skreślić 


