
Kocierzew Płd., dn. ……………… 
 

 

............................................................... 
(Imię i nazwisko) 

 

............................................................... 
(Adres zamieszkania) 

 

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

 

………………………………………… 
(Nr telefonu) 

Wójt Gminy Kocierzew 

Południowy  

Kocierzew Południowy 83 

99-414 Kocierzew        
 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej  

w celu prowadzenia robót 

 

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej  

nr ewid. ………………………… w miejscowości/obręb …………………………………….. 

w celu prowadzenia robót polegających na …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..         

(dokładne określenie rodzaju i zakresu robót)  
 

w okresie od dnia ……………………………… do dnia ……………………………………...  

 

Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas 

prowadzenia robót :  

 

jezdnia  – długość: ..................  szerokość: ......................  powierzchnia: ................... m2    

 

pozostałe –  ….…………… długość: .............. szerokość: ............. powierzchnia: ............. m2  

(rodzaj elementu) 

pozostałe –  ….…………… długość: .............. szerokość: ............. powierzchnia: ............. m2  

(rodzaj elementu) 

pozostałe –  ….…………… długość: .............. szerokość: ............. powierzchnia: ............. m2  

(rodzaj elementu) 

 

 

 



 

 

Inwestor: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres) 

 

Wykonawca robót:  

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres) 

 

 

……………............................................. 

(Podpis Wnioskodawcy) 

 

Oświadczenie o 

wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie 

danych osobowych 
wyrażam zgodę 

(zaznaczyć)  

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numer telefonu, faksu, 

adres e-mail w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z 

prowadzonym postępowaniem.  

 

 

……………............................................. 

(Podpis Wnioskodawcy) 

 
Załączniki: 

1) plan sytuacyjny  w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej 

powierzchni zajęcia pasa drogowego; 

2) projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym, określający 

sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego  

(w przypadku całkowitego zajęcia jezdni); 

3) pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz potwierdzenie wniesienia 

opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł; 

4) …………………………………………………………………………………………………………… . 

(inne) 

 

 


