
Żyrardów  dn. ..................... 

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

............................................ 
…………………………………………. 
(oznaczenie wnioskodawcy - adres)                                       

............................................                                                  
            (telefon kontaktowy) 

                                                                                        Powiatowy Zarząd Dróg 

                                    96-300 Żyrardów ul. Jaktorowska 53 
 
                                   

                                                             Wniosek  

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
na czas prowadzenia w pasie drogowym robót związanych z umieszczaniem urządzeń 

infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego. 

  

(PROWADZENIE ROBÓT) 
  
  Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi Nr ........................................ nazwa 

drogi ………….................................................................................................................................. 

w miejscowości ......................................................... od km .......... + .......... do km ......... + .........   

strona .................... w celu wykonania: ……..................................................................................... 

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

1. Powierzchnia pasa drogowego zajęta w celu wykonania w/w robót: .........................................m², 

w tym: - jezdnia do 20% szerokości ................................................................ = .......................m² 

           -jezdnia powyżej od 20% do 50% szerokości ....................................... = .......................m² 

           - jezdnia powyżej 50 % szerokości ....................................................... = .......................m² 

           - pasów dzielących , torowisk, poboczy, chodników, placów , zatok postojowych i 

autobusowych , ścieżek, rowerowych, ciągów pieszych          

             ............................................................................................................ = ...................m² 

            - pozostałe  elementy ............................................................................ = ................... m² 

             - na drogowym obiekcie inżynierskim  .................................................... = .................  m² 

2. Planowany termin zajęcia pasa drogowego: od dn. .......................do dn. ……............. tj. .......... dni. 

Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu poprzedniego  

i przekazania go protokółem odbioru podpisanym przez przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg  
w Żyrardowie ul. Jaktorowska 53 

 
3. Inwestorem robót jest: ............................................................................................................... 

4. Wykonawcą robót będzie: ………...................................................................................................  



5. Osobą odpowiedzialną za wykonanie robót zgodnie z projektem, zezwoleniem zarządu drogi i za 

bezpieczeństwo ruchu oraz utrzymanie porządku, będzie Pan/i .........................................................,  

zam.  ...........................................................................................................................................,  

nr uprawnień bud. ................................. tel. ................................... . 

 

Klauzula informacyjna dla wnioskodawców 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych i kontaktowych, tj. 

numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie (dane 

adresowe określono w pkt 1), w celu ułatwienia kontaktu z wnioskodawcą w toku prowadzonego 

postępowania administracyjnego oraz przeprowadzenia procesu windykacyjnego. 

 

  PRAWIDŁOWOŚĆ DANYCH NA WNIOSKU POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. 

  
  

                                                                    ...................................................... 
                                           (podpis wnioskodawcy) 

               
   
W załączeniu:*  

1.      projekt budowlany (z opinią ZUD) minimum plan sytuacyjny i profil podłużny – 1 egz.  

   (we fragmencie dotyczącym pasa drogowego),  
2.      kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarząd drogi, 

3.      zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robót – 1 egz., 
4.      informacja o sposobie zabezpieczenia robót – jeśli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu, 

5.      plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia (szkic) w skali 1:500 i szczegółowe       

         wyliczenie zajętych powierzchni pasa drogowego, 
6.      pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowanie go przez osobę trzecią w     

         sprawach związanych z zajęciem pasa drogowego + opłata skarbowa 17,00 zł, (nie dot.     
zjazdów do budynków mieszkalnych oraz podmiotów zwolnionych z opłaty skarbowej). 

7.      harmonogram robót – wymagany w przypadku prowadzenia robót etapami, 

8.      inne................................................................................................................... 
  

Opłatę skarbową dokonuje się w kasie lub na konto  Urzędu Miasta w Żyrardowie                 
ul. Jana Pawła II nr 1 

 
*  Niepotrzebne skreślić 

 

UWAGA – jednocześnie z niniejszym wnioskiem należy złożyć wniosek o wydanie 
zezwolenia w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury 

technicznej. 
                                                                                                

Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć,  co najmniej  z miesięcznym 

wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajęcia. Teren zajęty obejmuje cały plac 

budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, 

barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg). 

 


