
1 

 

................................, dnia………………… 

 

 

 

Urząd Gminy Skórcz 

ul. Dworcowa 6 

83-220 Skórcz 

Tel. 58 582 42 36 

 
 

WNIOSEK 
 

1. O wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego* i umieszczenia urządzenia obcego  

w obrębie pasa drogowego drogi gminnej*: 
 

Numer:    …………………………….…  

Miejscowość:   ………………………………. 

Lokalizacja:   ………………………………………………………………………..… 

 

2. Rodzaj planowanych robót: (dokładny opis wykonywanych robót) 
    

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

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

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

3. Okres zajęcia pasa drogowego: 
 

Od dnia ……………………… do dnia …………………………  

Liczba dni  - …………… 

 

4. Powierzchnia, wymiary oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas 

wykonywania robót: 

 

Okres od – do: Długość: Szerokość: Powierzchnia: Rodzaj elementu pasa drogowego 
(np. jezdnia, chodnik pobocze, itp) 

     

     

     

     

     
 

5. Rodzaj, wymiary i powierzchnia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, 

wybudowanych w pas drogowy w wyniku prowadzenia w/w robót: 

 

Rodzaj elementu 

Szerokość 

rzutu 

poziomego: 

Długość: 
Powierzchnia 

rzutu poziomego: 
Element pasa drogowego 

(np. jezdnia, chodnik pobocze, itp) 

     

     

     

     

     

 

Wnioskodawca (Inwestor): 

 

………………………………….….……. 
(Imię i Nazwisko, Nazwa) 

 

…………………………………..………. 
(Adres) 

 

Telefon: ……………………………………. 

NIP/PESEL:  ….……………………………. 
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6. Dane płatnika opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w 

pasie drogowym:  (Nazwa, Adres, NIP lub PESEL)  
    

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

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

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

7. Wykonawcą robót będzie firma: (Nazwa, adres, nr telefonu) 

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

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

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

8. Kierownikiem robót będzie: (Imię, nazwisko, nr telefonu)  
 

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

9. Roboty wykonywane na podstawie decyzji:  
 

Nr. – …………….………………………. z dnia ……………….……………. wydanej przez 

Wójta Gminy Skórcz. 

 

10. Oświadczam, iż posiadam pozwolenie na budowę* / zgłoszenie robót budowlanych* 
 

Nr …………………………………………… z dnia ………………………. wydane przez 

……………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………… 
(Podpis Inwestora lub osoby upoważnionej) 

 

 

*) niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do wniosku: 
 

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

wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego  

 Ogólny 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 

 Harmonogram robót w przypadku robót znacznie rozłożonych w czasie 

 Projekt organizacji ruchu uzgodniony przez Urząd Gminy (dotyczy dróg publicznych) 

 Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora wraz z dowodem uiszczenia opłaty 

skarbowej  w wysokości 17 zł, uiszczone na konto Bank Spółdzielczy Skórcz  Nr 46 8342 0009 

0000 0316 2000 0001,  (ORYGINAŁ lub kopia poświadczona za zgodność z ORYGINAŁEM) 

 Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy organowi 

administracji architektoniczno-budowlanej 

 Uzgodniony przez Urząd Gminy Skórcz egzemplarz projektu budowlanego wraz z decyzją 

uzgadniającą.(do wglądu). 
 


