
WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

                                                                                              ................................... dn. ..................... 
........................................................................ 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
tel. ………………………………………….. 
                     (wnioskodawca) 
Zarząd Dróg Powiatowych 
ul. Kolejowa 78,   26-500 Szydłowiec 
 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
w celu prowadzenia robót  

 
 Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi Nr ........................................................                                     
nazwa drogi……………...  .......................................................................................................................                                                     
w miejscowości………………………………………………. ………………………………………… 
w celu wykonania: ..................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
1. Powierzchnia pasa drogowego zajęta w celu wykonania w/w robót:................................................m² 
w tym: - jezdnia .....................................................................................   = …………………..............m² 

- chodnik, pobocze, plac, ścieżka rowerowa, ciąg pieszy, ciąg pieszo-jezdny,  
pas dzielący.................................................................................        = ...………................m² 
-  pozostałe    ..................................................................................       = ………….............. 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 właściwego Obwodu Drogowego 
PZDP w Radomiu. 
3. Inwestorem robót (zgodnie z pozwoleniem na budowę) jest: ............................................................... 
    ................................................................................................................................................................ 
     ...................................................................Nr NIP................................................................................ 
     sprawę prowadzi Pan/i ........................................................................... tel. ........................................ 
4.Generalnym Wykonawcą robót będzie:.................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
5. Kierownikiem budowy (robót) - odpowiedzialnym za wykonanie robót zgodnie z projektem, 
zezwoleniem zarządu drogi i za bezpieczeństwo ruchu oraz utrzymanie porządku, będzie                Pan/i 
......................................................................................., zam. ul. .................................. nr ............, kod 
pocztowy..........................m-ć........................................................,tel.służbowy ............................... 
tel. komórkowy .......................................... tel. domowy .......................................................................... 
6. Inspektorem nadzoru będzie Pan/i ...................................................................,                                      
zam. ul. ............................................ nr ............, kod pocztowy ...........................                                 m-ć 
........................................................, tel. służbowy ........................................   
tel. komórkowy .......................................... tel. domowy ............................................... 
 

PRAWIDŁOWOŚĆ DANYCH NA WNIOSKU POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. 
 

 
 

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



 
 
W załączeniu: 
1. projekt budowlany (z opinią ZUD) minimum plan sytuacyjny– 1 egz. (we fragmencie dotyczącym 

pasa drogowego), wyliczenie zajętych powierzchni pasa drogowego, 
2. kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarządcę drogi, 
3. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub 

prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. 
4. zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robót – 1 egz., 
5. pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowanie go przez osobę trzecią  

w sprawach związanych z zajęciem pasa drogowego  
6. harmonogram robót – wymagany w przypadku prowadzenia robót etapami, 
7. inne...................................................................................................................................................... 
             ....................................................................................................................................................... 
Uwaga:  
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). 
 
Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót pobiera się opłaty – na podstawie 
art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2015 r. 
Dz.U. poz. 460 ze zm.), stawki opłat na podstawie uchwały  
Nr XVI/106/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele nie 
związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz.Urz.Woj. 
Maz.,z 2012 r., poz. 4269) 
 
- dodatkowe informacje na temat warunków zajęcia pasa drogowego można uzyskać wZDP  

Szydłowiec, tel. 48  617 58 61 
 
 
 
 
1. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*) na przetwarzanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu, ul. Kolejowa 78, 26-
500 Szydłowiec, moich danych osobowych podanych w składanym wniosku – dotyczy podanego numeru telefonu,w celu 
przeprowadzenia  postępowania administracyjnego oraz podanego numeru NIP/PESEL*)w celu prawidłowej identyfikacji 
podmiotu/osoby przy ewentualnej egzekucji w zakresie należności wynikających z decyzji wydanej na podstawie złożonego 
przez mnie wniosku.  
2. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych  
obowiązującą w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szydłowcu dostępną na stronie internetowej pod adresem 
zdp.szydlowiecpowiat.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDP i znam przysługujące mi prawa. 
3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości email na adres: 
zdpszydlowiec@vp.pl lub złożenie osobiste w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu ul. Kolejowa 78, 26-500 
Szydłowiec 
*) niepotrzebne skreślić  
Data:  …………………………………………………………………………..  

(podpis) 
 
 
 
 
 
 
 



 
WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
 

             ………………………………………. 
…………………………………………………..                                                                                                                            (miejscowość, data) 

                              (imię i nazwisko lub nazwa podmiotu) 

 

………………………………………………….. 

                                    (adres zameldowania/siedziby) 

 

………………………………………………….. 
                                           (PESEL lub NIP) 
 Zarząd Dróg  Powiatowych 
      ul. Kolejowa 78 

      26-500 Szydłowiec 
 

OŚWIADCZENIE 
 oświadczam, że: 
 

1)    posiadam ważne (prawomocne) pozwolenie na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym – wydane 
przez właściwy organ administracji  architektoniczno – budowlanej, znak: ……………..………            z dnia 
………………… 

2)   dokonałem/am* zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji 
architektoniczno – budowlanej i organ nie zgłosił sprzeciwu 
………………..……………………….………………………..…………………………………………… 

3)   zamierzam budowę przyłączy elektroenergetycznych*, wodociągowych*, kanalizacyjnych*, gazowych*, 
cieplnych* lub telekomunikacyjnych*, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy 
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego               i kartograficznego  
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
dotyczący …………………………..……………………….…………………………………..… 

(wymienić rodzaj budowy,  robót lub obiektu budowlanego umieszczanego w pasie drogowym) 

………………………………………………………………...……………………………………… 
W pasie drogowym drogi powiatowej nr…………….…………. nazwa drogi / ulicy 
…………………………………………………………………  w miejscowości 
…………………………… 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej (artykuł 233 kodeksu karnego) potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych umieszczonych powyżej. 

 
……………………………………………………….. 

       (podpis wnioskodawcy) 

*niepotrzebne skreślić 
1. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*) na przetwarzanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu, ul. Kolejowa 78, 26-
500 Szydłowiec, moich danych osobowych podanych w składanym wniosku – dotyczy podanego numeru telefonu,w celu 
przeprowadzenia  postępowania administracyjnego oraz podanego numeru NIP/PESEL*)w celu prawidłowej identyfikacji 
podmiotu/osoby przy ewentualnej egzekucji w zakresie należności wynikających z decyzji wydanej na podstawie złożonego 
przez mnie wniosku.  
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości email na adres: 
zdpszydlowiec@vp.pl lub złożenie osobiste w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu ul. Kolejowa 78, 26-500 
Szydłowiec 

*) niepotrzebne skreślić  
 
 
Data:  ……………………………… …………………………………………..  

                       (podpis)  



 
 

 
 
 
 

 


