
 

Wnioskodawca:                                                          Miejscowość, data..................................... 

 

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

....................................................                                         POWIATOWY ZARZĄD DRÓG                                                                                                                                                                                                   

                                                                                       W TORUNIU 

....................................................                                                    UL. POLNA 115 

        

NIP............................................ 

Tel……………………………. 

 

Pełnomocnik: 

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

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

Tel…………………………….. 

 

     WNIOSEK 
 

o wydanie decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego w celu 

prowadzenia robót w pasie drogowym 

 

 

1. Cel zajęcia pasa drogowego ............................................................................................ 

 

2. Szczegółowe określenie miejsca prowadzenia robót: 

 

-   droga powiatowa nr .................................................................................................... 

-    miejscowość  ............................................................................................................. 

 

3. Powierzchnia zajęcia pasa drogowego: ........................................... m2  

- długość pasa: ……………………………………………………..m 

- szerokość pasa: …………………………………………………...m   

 

4. Element pasa drogowego podlegający zajęciu: 

   

      -  jezdnia; .................................................................................................pow. w m2 

 -  chodnik; ................................................................................................pow. w m2 

            -  inne elementy (pobocze, rów); .............................................................pow. w m2 

 

5. Termin zajęcia pasa drogowego od............................................do............................ 

 

6. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót w pasie drogowym- imię, nazwisko i nr 

telefonu 

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

 

7. Odbiór decyzji administracyjnej: osobiście w siedzibie PZD/ wysyłka pocztą* na 

adres:……………………………………………………………………………., 

 

8. Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za 

składanie fałszywych zeznań oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności 



prawnych i korzystam z pełni praw publicznych. osiadam pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                           podpis wnioskodawcy 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do wniosku: 

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót z pasie drogowym, jeżeli 

zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na 

drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu 

pojazdów lub pieszych,  zaopiniowany przez PZD w Toruniu i KM Policji                    

w Toruniu, zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe.  

2. W przypadku braku zasadności wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 

Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające ten fakt wraz z argumentacją. 

3. Kopia decyzji warunków na lokalizację. 

4. Mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem dowolnym kolorem granic 

pasa drogowego i podanymi wymiarami planowanej powierzchni zajęcia pasa 

drogowego. 

5. Plan sytuacyjny z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz 

informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt 

organizacji ruchu. 

6. Szczegółowy harmonogram robót  w przypadku etapowego prowadzenia robót. 

7.  

8. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika- oryginał lub 

poświadczony odpis pełnomocnictwa. 

9. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (w przypadku ustanowienia 

pełnomocnictwa). 

 

 

 

 

 

 

 

 


