
Puck, dnia ....................................... 
Wnioskodawca 
 ....................................................................... 

.........................................................................   Urząd Gminy Puck 

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

W N I O S E K  
 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót obecnych w pasie drogi 

................................................................................................................................. 
(numer, nazwa drogi, odcinka, miejscowości lub inne dokładne określenie loka.) 

 
jezdnia  – dł. ..................... szer. ..................... rodzaj nawierzchni ...................... 

chodnik – dł. ..................... szer. ..................... rodzaj nawierzchni ...................... 

inne      – dł. ..................... szer. ..................... rodzaj nawierzchni ...................... 

rzut poziomy urządzenia: dł. ............................ szer. ....................... 
 

Roboty związane są z:  
................................................................................................................................. 

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

Wykonawcą będzie:  

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

................................................................................................................................. 
(instytucja, adres, nr telefonu) 

Kierownik robót: 

................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko kierownika robót, nr tel. adres zamieszkania) 

 

Właściciel urządzenia wbudowanego w drodze:  

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

................................................................................................................................. 
(instytucja, adres, nr telefonu) 

 
 

Roboty mają być rozpoczęte w dniu ...................................o godz. ....................... 

i całkowicie zakończone w dniu ......................................... o godz. ...................... 

łącznie z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego i przekazaniu protokółem do tut. urzędu pod skutkami 
wynikającymi z Ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. poz. 60) 
oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń 
na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 z 2004 r. poz. 1481) 
 
Prawidłowość danych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 

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

(podpis i pieczątka kierownika) 



 
 
 
Do wniosku załącza się: 
 

1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i 
podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku 
umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów; 

2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeŜeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch 
drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w 
istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych 

3. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego 
odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeŜeli nie 
jest wymagany projekt organizacji ruchu; 

4. oświadczenie o posiadaniu waŜnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w 
pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu 
organowi administracji architektoniczno-budowlanej. 

 
 

 
 

 


