
Jedlińsk, dnia ………………………....... r. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 
(oznaczenie płatnika – wnioskodawcy, adres zameldowania, 
telefon, NIP – podmiot gospodarczy, PESEL – osoba fizyczna) 

 
Urząd Gminy w Jedlińsku 
ul. Warecka 19 
26-660 Jedlińsk 

 

W N I O S E K  
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

 

Proszę o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót ……………………………………………………. 

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

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

w pasie drogowym drogi gminnej – ulicy ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
I. Termin zajęcia pasa drogowego 

1. termin przekazania terenu    od dnia ……………………. 
2. termin odbioru terenu    do dnia ……………………. 

II. Przewidywana powierzchnia zajęcia (m2)1 
1. jezdnia do 20% szerokości    …………….. ilość dni …………….. 
2. jezdnia od 20% do 50% szerokości   …………….. ilość dni …………….. 
3. jezdnia powyżej 50% szerokości   …………….. ilość dni …………….. 
4. chodnik, pobocze, zatoka    …………….. ilość dni …………….. 
5. zieleniec, rów     …………….. ilość dni …………….. 

III. Odpowiedzialny za prowadzenie robót i realizację warunków zezwolenia 

będzie Pan(i) ……………………………………………………………………………………………………… 

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

dowód osobisty ………………………………….. wydany przez …………………………………………. 

stanowisko ……………………………………………………. nr telefonu ………………………………….. 

IV. Opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ewentualną karę pieniężną pokryję 

z konta ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Załączniki: 
1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000    szt. 2 
2. Projekt zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego  szt. 1 
3. Uzgodnienie Urzędu Gminy w Jedlińsku    szt. 1 

 
 

……………………………………………. ……………………………………………. 
(Podpis odpowiedzialnego za prowadzenie robót) (Pieczęć i podpis wnioskodawcy – płatnika) 

 

                                                        
1 Teren zajęty przez wykonawcę obejmuje łączny teren zajęty pod prowadzenie robót np. szerokość wykopu, ciągi 

komunikacyjne pod transport wewnętrzny, magazynowanie materiałów, strefy bezpieczeństwa, teren zajęty pod 
złożenie gruntu na odkładki, itp. 



Jedlińsk, dnia ………………………....... r. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 
(oznaczenie płatnika – wnioskodawcy, adres zameldowania, 
telefon, NIP – podmiot gospodarczy, PESEL – osoba fizyczna) 

 
 

Urząd Gminy w Jedlińsku 
ul. Warecka 19 
26-660 Jedlińsk 

 
 

W N I O S E K  
o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 

w pasie drogowym 
 
 

Proszę o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej 

w celu ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

w drodze gminnej – ulicy ………………………………………………………………..…………………………… 

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

 
I. Urządzenia infrastruktury technicznej 

1. Rodzaj urządzenia ……………………………………………………………………………………………. 

2. Długość urządzenia wzdłuż drogi (m b.) ……………………………………………………………. 

3. Długość urządzenia w poprzek drogi (m b.) ……………………………………………………….. 

4. Średnica lub przekrój urządzenia wzdłuż drogi (mm) ………………………………………... 

5. Średnica lub przekrój urządzenia w poprzek drogi (mm) …………………………………… 

6. Powierzchnia rzutu poziomego urządzeń towarzyszących dla infrastruktury 

podziemnej ………………………………………………………………………………………………………. 

7. Okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym …………………………………………… 

II. Opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ewentualną karę pieniężną pokryję 

z konta ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Załączniki: 
1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000    szt. 2 
2. Uzgodnienie Urzędu Gminy w Jedlińsku    szt. 1 

 
 

……………………………………………. 
(Pieczęć i podpis wnioskodawcy – płatnika) 

 
 



Jedlińsk, dnia ………………………....... r. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 
(oznaczenie płatnika – wnioskodawcy) 

 
 
 
 

wg rozdzielnika 
 
 
 
 

Z A W I A D O M I E N I E  
 
 

Zawiadamiam, że roboty związane z budową ………………………………………………………..……… 

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

w drodze gminnej – ulicy ………………………………………………………………..…………………………… 

będą wykonywane w terminie od dnia ……………………..……… do dnia ………………...…………… 

 

 
 
 
 

……………………………………………. 
(Podpis wnioskodawcy) 

  



Jedlińsk, dnia ………………………....... r. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 
(oznaczenie płatnika – wnioskodawcy, adres zameldowania, 
telefon, NIP – podmiot gospodarczy, PESEL – osoba fizyczna) 

 
 
 

Urząd Gminy w Jedlińsku 
ul. Warecka 19 
26-660 Jedlińsk 

 
 
 

Z G Ł O S Z E N I E  
zakończenia robót w pasie drogowym 

 
 

Zgłaszam, że w dniu ………………………….…..………….. zakończono roboty w pasie drogowym 

drogi gminnej – ulicy ……………………………………………………………………..…………………………… 

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

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

wykonane na podstawie zezwolenia 

Nr …………………………………………………………………………. z dnia ………………………………………… 

i przywrócono zajmowany odcinek do poprzedniego stanu użyteczności. 

 

 

 

 

 
……………………………………………. 

(Podpis) 


