
Symbol komórki odpowiedzialnej 

UG R-sko 
URZĄD GMINY RADOMSKO 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH 
ul. Piłsudskiego 34  tel. (044) 683-46-83  /  fax (044) 685 13 60 

Numer procedury 

 
 
 

WNIOSEK  
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJ ĘCIE PASA DROGOWEGO 

 

     Proszę wypełnić drukowanymi literami  
 

Imię/Nazwa firmy/Nazwa organizacji                                                                    Miejscowość 
                                                                                                                 

Nazwisko/ Nazwa firmy/Nazwa organizacji                                                                                                               Kod      Pocztowy                                          Ulica    
                                                                                                                                     

Nazwisko/ Nazwa firmy/Nazwa organizacji                                                                                                                         Ulica                                                                                                     Nr Domu                          Nr Lokalu 
                                                                                                                                                                                                                                            
 

                                                                                       -    -   -                                           
 NIP                                                                                                                                                                                                                                                  nr  telefonu 
 

                                   

  Informacje dodatkowe  /  np.  nr zezwolenia, wpisu, dokumentu itp./                                     
  

Zwracam się o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości 
…………………………………………………… ulica ……….............……………............................ na terenie 
Gminy Radomsko : 
1*  dla prowadzenia robót w pasie drogowym o powierzchni ................................... m2 w celu ......................... 
     ................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
Na okres od ..............................................................  do  .............................................................................. 
2* Umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego o łącznej powierzchni ...................... m2 w tym : 
powierzchnia jezdni ........................................  m2 
powierzchnia chodnika ...................................  m2 
powierzchnia pobocza  ...................................  m2 
na okres od dnia ....................................................     do dnia ........................................................ 
3* Umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego lub reklam 
o powierzchni .....................................  m2 
na okres od  dnia ......................................................    do dnia ................................................. 
4* Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 
o powierzchni ....................................  m2 
na okres od dnia ......................................................    do dnia .................................................. 
Za prawidłowe zabezpieczenie i prowadzenie robót w zajętym pasie drogowym oraz dotrzymania warunków i 
terminu zezwolenia odpowiedzialny jest PAN ( I ) ................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................
zam. ..................................................................................................................................................................... 
 

Naliczoną opłatę za zajęcie pasa drogowego ureguluję gotówką / przelewem* w terminie 14 dni od daty 
otrzymania decyzji. 
 

 *   niepotrzebne skreślić 
 

        …………………............ 
                        podpis  

 
 załączniki : 
1. projekt zajęcia pasa drogowego z podaniem wymiarów zajętego odcinka 
2. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z projektem techniczno – budowlanym obiektu ( ksero ) 
3. oświadczenie o posiadaniu waŜnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o 

zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej 
4. harmonogram robót w przypadkach etapowego prowadzenia robót 
 

Radomsko       -       -   

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       



                                                       

 

Projekt zajęcia pasa drogowego 

dla wykonania robót ........................................................................................ na nieruchomości 

połoŜonej w miejscowości …………………………………… ulica ……………..………….. na terenie 

Gminy Radomsko.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane uzupełniające : 

1. powierzchnia zajęcia pasa drogowego                                                 ...................................   m2 

2. powierzchnia zajęcia jezdni                                                                 ...................................   m2 

3. powierzchnia zajęcia chodnika                                                            ...................................   m2 

4. powierzchnia zajęcia pobocza                                                             ...................................    m2 

5. powierzchnia urządzenia umieszczonego w pasie drogowym  

    nie związanego z funkcjonowaniem drogi                                           ..................................    m2  


