…….………….., dnia……………………..………..
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Rejon Dróg Wojewódzkich w ...........
ul. …...................................................

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
w celu prowadzenia robót
1. Nazwa jednostki wnioskującej (inwestor robót lub działający na podstawie upoważnienia
pełnomocnik) *
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. Cel zajęcia pasa drogowego:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. Lokalizacja zgodnie z decyzją** Zarządu Województwa Łódzkiego Nr ....................... z dnia
………......…..lub pismem uzgadniającym (znak ........................... z dnia ......................................)
4. Powierzchnia zajętego pasa drogowego:
a/ zajęcie jezdni do 20 % szerokości ewidencyjnej ....................................................................... m2
b/ zajęcie jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości ewidencyjnej ................................................ m2
c/ zajęcie jezdni powyżej 50 % szerokości ewidencyjnej do całkowitego zajęcia jezdni ............... m2
d/ zajęcie powierzchni pasów dzielących, torowisk, poboczy, chodników, placów, zatok
postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych leżących w pasach
drogowych ….......................... m2
e/ innych elementów pasa drogowego........................................................................................... m2
5. Planowany okres zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót:
Od dnia ................. do dnia.............. tj. .................... dni.
6. Do wniosku zgodnie z § 1 pkt. 3, 5, 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140,
poz.1481) należy dołączyć następujące załączniki:
a. Kopię decyzji lokalizacyjnej Zarządu Województwa Łódzkiego lub pisma uzgadniającego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi wraz z projektem budowlanym będący do niej
załącznikiem ,
b. Szczegółowy plan sytuacyjny zajmowanego odcinka drogi w skali 1: 1000 lub 1 : 500
z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego
uwzględniającego miejsca: prowadzenia robót, składowania materiałów, postoju sprzętu,
c. Pełnomocnictwo inwestora, jeżeli wnioskodawca nie jest inwestorem, wraz z opłatą skarbową
w wysokości 17,00 zł,
d. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi
administracji architektoniczno – budowlanej,

e. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku etapowego
prowadzenia robót,
Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 90 - 113
Łódź ul. Sienkiewicza 3, działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku. Wnioskodawca posiada prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji
wskazanych wyżej celów.

f.

Projekt organizacji ruchu albo ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 lub 1 : 25 000
z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego lub uzgodniony z Zarządcą Ruchu
sposób zabezpieczenia robót
g. ……………………………………………………………………………………………………

...............…………
Podpis wnioskodawcy

* - w przypadku osoby fizycznej należy podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer
telefonu), PESEL.,
- w przypadku osoby prawnej należy podać nazwę, adres, numer telefonu, Regon oraz NIP.
** należy wpisać decyzję zezwalającą na lokalizację np. zjazdu

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 90 - 113
Łódź ul. Sienkiewicza 3, działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku. Wnioskodawca posiada prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji
wskazanych wyżej celów.

