
 

 
…….………………………………………… 

                          (miejscowość, data) 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

             (wnioskodawca, adres, tel.) 
 

Zarząd Dróg Powiatowych 

w Hajnówce 

ul. Bielska 41 
 

W N I O S E K 
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej: 

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

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

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

(nr i nazwa drogi, odcinek prowadzonych robót od km do km) 
 

1. Rodzaj robót: 

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

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

(dokładne określenie robót) 

2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonania robót: 

 jezdnia: 

 do 20% szerokości:  dł. .............  szer. …….….  pow. ……….  m2  rodz. naw. ………………………… .  

 od 20 do 50%  szerokości:    dł. .............  szer. …….….  pow. ……….  m2  rodz. naw. ………………………… . 

 od 50 do 100% szerokości:   dł. .............  szer. …….….  pow. ……….  m2  rodz. naw. ………………………… . 

 chodnik:      dł. .............  szer. …….….  pow. ……….  m2  rodz. naw. ………………………… . 

 pobocza:      dł. .............  szer. …….….  pow. ……….  m2  rodz. naw. ………………………… . 

      dł. .............  szer. …….….  pow. ……….  m2  rodz. naw. ………………………… . 

 pas przydrożny:  dł. .............  szer. …….….  pow. ……….  m2  rodz. naw. ………………………… . 

3. Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, lokalizowanych 

w wyniku prowadzenia robót: 

 w jezdni: ………………… m2 (wymiary:…………………………………………………………………),  

 poza jezdnią: ………………… m2 (wymiary:…………………….………………………………………), 

od dnia ………………………………… do czasu zakończenia eksploatacji. 

4. Generalnym Wykonawcą będzie:  

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

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

                                                          (imię, nazwisko, kier. z ramienia Generalnego Wykonawcy) 

 

 

 

 



 

 

5. Kierownikiem robót będzie: 

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

(imię, nazwisko, adres, tel. służbowy) 

 

6. Inspektorem nadzoru będzie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko) 

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

(instytucja, tel. służbowy) 

7. Właścicielem urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi będzie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko; instytucja, tel.) 

 

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

 

8. 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. Ogólny plan orientacyjny w skali: 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka 

pasa drogowego 

2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic podaniem 

wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego 

3. Oświadczenie  / o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę  / o zgłoszeniu budowy lub 

prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno- budowlanej / o 

zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 

cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej 

mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego 

4. Pełnomocnictwo od inwestora na wykonanie robót 

5. Zatwierdzony projekt (lub schemat) czasowej organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robót 

6. Szczegółowy harmonogram robót – w przypadku ich etapowego prowadzenia 

7. Dokumentacja – do wglądu 

 

Wykonawca stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc 

przerobową, a także rozeznane uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerwy powyższych robót. 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem: 

 

 

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

(czytelny podpis wnioskodawcy lub podpis i pieczątka Dyrektora                                                                   (podpis i pieczątka Kierownika robót) 

                   przedsiębiorstwa prowadzącego prace)                                                                                    
         

 

 

 

UWAGA! 

1. 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). 

2. Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem 

drogi pobiera się opłaty, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych. 
 

 



 

 

 

 

Obowiązek informacyjny stosowany w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

w oparciu o wymogi prawa 

- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w 

Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez 

korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 85 683 20 01 

- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu zezwoleń na zajęcie pasa 

drogowego i umieszczenia urządzeń / zajęcie pasa drogowego pod budowę / przebudowę / remont 

zajzdu, wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Przetwarzanie tych danych 

jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Zarząd 

Dróg Powiatowych w Hajnówce.  

- Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem 

zdphajnowka-bip.podlaskie.pl 

 

 


