
……………………………………………………………..                                                                    ……………………………………………. 
                                                                                                                                                                                                                    (miejscowość, dnia) 

…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko,  adres,  
lub nazwa i siedziba podmiotu, NIP, nr tel./fax)  

 
                                                                                         ZARZĄD POWIATU NOWODWORSKIEGO 

                                                                                             ul. Ignacego Paderewskiego 1 B,  
            05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

 
WNIOSEK 

o wydanie  decyzji  zezwalającej  na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w 
pasie  drogowym 

1. Cel zajęcia pasa drogowego (określić rodzaj robót) ……….………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Lokalizacja: 
Droga powiatowa nr: ………………………przebiegającej na działce o nr ew. ...…………..……………… 
w miejscowości: …………………………………….. gmina : ………………………………………………………………  

3. Powierzchnia pasa drogowego zajęta w celu wykonywania w/w robót………………….m2 w tym:  
a/  jezdnia 
      - przy zajęciu jezdni do 20% szerokości:                        …………………………………..………………m2 
      - przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości …………………………………………………..m2 

         - przy zajęciu powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni …………….……………………………..m2 
b/  pozostałe   utwardzone   elementy   pasa  drogowego  ( niepotrzebne  skreślić):  chodniki,  
place, zatoki autobusowe, zatoki postojowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze: ……….………….m2 
c/  pobocze, rów: ……………………… m² 

4. Okres  zajęcia  pasa  drogowego: od dnia ……………..20….. roku do dnia …………. 20…….roku to  
jest ………………. dni. 

5. Inwestorem  robót  (zgodnie  z pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem) jest: (nazwa, adres) :  
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
telefon kontaktowy: ………………………………………………………………. 

6. Wykonawca zakresu rzeczowego robót: (nazwa, adresy): …………….…………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
telefon kontaktowy: ………………………………………………………………. 
Osoba odpowiedzialna za teren budowy (kierownik budowy/robót): 
a/  imię i nazwisko: ……………………………………………… tel. kontaktowy …………………………………… 

7. Decyzja zezwalająca na lokalizację obiektu budowlanego/urządzenia/reklamy/lokalizację 
przebudowę zjazdu w pasie drogowym nr……………………………………………………  
z dnia……………………………………………………… 

 
W załączeniu: 

1) szkic  sytuacyjny  w  skali  1:500  lub 1:1000  z  zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia  
pasa drogowego,  

2) kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy/robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia  
go przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej lub oświadczenie o ich posiadaniu lub 



3) oświadczenie 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 zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

4) kopia  zatwierdzonego  projektu  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 bądź 
informacja o sposobie zabezpieczenia robót, jeśli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu, 

5) harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku etapowego prowadzenia robót, 
6)  przypadku  wystąpienia  w  imieniu  inwestora  osób  trzecich:  pełnomocnictwo  oraz  dowód  zapłaty opłaty skarbowej w  

wysokości 17,00 zł. 

Uwaga  
1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem 

jego zajęcia. 
2. 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). 

3. Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego. Może to nastąpić po uzyskaniu decyzji zezwalającej na 
zajęcie pasa drogowego i protokolarnym przejęciu terenu. 

4. Po zakończeniu prac, przy przekazaniu pasa drogowego Zarządcy drogi, należy dostarczyć dokumentację powykonawczą 
odbudowanej nawierzchni.   

 
Za  zajęcie  pasa  drogowego  dróg  powiatowych  pobiera  się  opłaty na  podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 1 lub pkt. 4 oraz ust. 4 ustawy z 
dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 2068 ze zm.) oraz Uchwały nr XI/78/2019 Rady Powiatu 
Nowodworskiego z dnia 21.11.2019 r.  w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których 
zarządcą jest Zarząd Powiatu Nowodworskiego. 
 
Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wpłaca się z chwilą złożenia wniosku, zgodnie z  
art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz.  1000 ze  zm.)  płatnej na konto organu podatkowego 
właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej, tj. Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nr rachunku w/w organu: 35 8009 
1062 0016 4119 2007 0001  
 
Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w zakresie numeru telefonu, adresu e-mail, w celu przekazywania przez urząd istotnych informacji związanych z 
prowadzonym postępowaniem. 
 
Dodatkowe informacje na temat warunków zajęcia pasa drogowego można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Dróg Powiatowych 
Starostwa Nowodworskiego, tel. 22 765-32-24. 
 
Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.  z 2018 ,  poz. 2068  ze zm.) 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa         

drogowego (Dz. U. 2016, , poz. 1264) 
3. Uchwała  nr XI/78/2019 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 21.11.2019 r.  w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Nowodworskiego.  
 
 
 

…………………..……………………………………………………………. 
                                                                                                                                            Wnioskodawca 

                                                                                                                                                                       (podpis inwestora lub osoby praz niego upoważnionej)  
 

 
Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz 
prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
 
 
               ….………………………………………………………………………. 
                                                                       Wnioskodawca 
                                                                                                                                                                      (podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej) 


