
 

 

Poznań, dnia ................................. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 

ul. Zielona 8, 61-851 Poznań 
WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Wnioskodawca:      Pełnomocnik: 

 

............................................................   ............................................................   
    (nazwa firmy, imię, nazwisko)                   (imię, nazwisko) 

 

............................................................   ............................................................ 
               (adres) (adres) 

 

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

     

Tel: ....................................................   Tel: .....................................................   

 

NIP :  ................................................. 
(osoby prawne) 

 

PESEL: .............................................. 
(osoby fizyczne) 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU 

PROWADZENIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM DROGI POWIATOWEJ: 
 

Droga nr ……….. P, ul. ………….…..………., miejscowość …………………………, gm. ………...…..…..… 

1.Cel zajęcia pasa drogowego: 

.................................................................................................................................................................................... 
(dokładne określenie robót) 

2.Nr  uzgodnienia – decyzji  ZDP.............................................................................................................................. 
 

3.Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania robót: 

a)   jezdnia : zajęta do 50% szerokości włącznie     - dł. ..........m, szer. ......m, pow. .........m
2
 

              zajęta powyżej 50% szerokości               - dł. ..........m, szer. ......m, pow. .........m
2
 

b) pobocze, chodnik, plac, zatoka, ciąg pieszy, ścieżka rowerowa itp. - dł. ..........m, szer. ......m, pow. .........m
2
 

c)   pozostałe elementy pasa  ( rów, pas zieleni)     - dł. ..........m, szer. ......m, pow. .........m
2
 

 

4.Okres zajęcia pasa drogowego planuje się: 

Od dnia .............................................. do  dnia .............................................. 
(dzień, miesiąc, rok)     (dzień, miesiąc, rok) 

5.Wykonawca robót (nazwa firmy, adres): 

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

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

.......................................................................................................................................tel: ....................................... 

6.Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót ze strony Inwestora: 

 

.................................................................................................................. tel: ............................................ 
(imię, nazwisko) 

7. Sposób zabezpieczenia robót:  .......................................................................................................................        

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Do wniosku dołącza się: 

 

1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego 

oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu (Dz.U. 

Nr 140, poz.1481, §1). 

2. Mapę zasadniczą z pieczątką ZDP potwierdzającą uzgodnienie lokalizacji obiektu budowlanego, bądź 

urządzenia obcego, w skali 1: 1000 lub 1: 500 z zaznaczonymi granicami pasa drogowego i podanymi 

wymiarami planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz.1481, §1). 

3. Szczegółowy harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót. 

4. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub 

ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu 

pojazdów lub pieszych. 

5. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zgodnie z art.76a §2 

kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U.2013.267 ze zmianami) wraz z opłatą 

skarbową w wysokości 17 zł (z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub 

rodzeństwo) – w przypadku, gdy w sprawie występuje pełnomocnik. 

 
 

UWAGA! 

1. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów, 

powierzchnie zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe ( z wyjątkiem 

objazdu po istniejącej sieci dróg). 

2. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą nr XXIX/280/IV/2013 Rady Powiatu  

w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013r., w wysokości: 

a) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości włącznie: 5,-zł/m
2
/1dzień, 

b) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni: 8,-zł/m
2
/1dzień, 

c) za zajęcie poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, 

ciągów pieszych i pieszo-rowerowych: 3,-zł/m
2
/1dzień, 

d) za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego (rowy, pasy zieleni): 2,-zł/m
2
/1dzień. 

 

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

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

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         ......................................................................... 
                                                                                                                                                     (czytelny podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 


