
 

 Miejski Zarząd Dróg  

Bielsko-Biała 

Ul.Grażyńskiego 10 

43-300 Bielsko-Biała 

 
WNIOSEK 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA 
W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANEJ  
Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO 

Dane dotyczące lokalizacji urządzeń : 

Nazwa ulicy 

 

Lokalizacja 

Cel zajęcia pasa drogowego 

Pozwolenie na budowę: 
(Nr i data wydania)

 Uzgodnienia z MZD: 
(Nr i data wydania)

 

Powierzchnia pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia wynosi w m
2
 : 

Obszar zabudowy ogółem  
└─┴─┴─┴─┘ , └─┘ 

w jezdni 
└─┴─┴─┴─┘ , └─┘ 

w pozostałych elementach pasa 

drogowego └─┴─┴─┴─┘ , └─┘ 

W obiektach mostowych, 

inżynierskich └─┴─┴─┴─┘ , └─┘ 

 

Planowany termin zabudowy   od dnia  └─┴─┴─┴─┘ ,└─┘ 

 
Uwaga: opłata uiszczana corocznie na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. Nr 71, poz. 838 z późn. Zm.) o drogach publicznych. 

Dane wnioskodawcy (Inwestora): 
Pełna nazwa wnioskodawcy Imię i Nazwisko oraz adres lub nazwę  i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa 

drogowego 

 

NIP KRS ( w przypadku podmiotów prawnych) 

Kod 
– 

Miejscowość 

Ulica, nr domu 



telefon faks e-mail 

Właścicielem odpowiedzialnym za utrzymanie i eksploatację urządzenia jest firma: 

 

 

Do wniosku załączam: 
1. Dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy, Inwestora (odpis z rejestru handlowego, rejestru 

przedsiębiorstw państwowych lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub udzielone 

pełnomocnictwo przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy (opłacone opłatą skarbową ). 

2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z podaniem wymiarów (długość, średnica) urządzenia umieszczonego w 

pasie drogowym. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Niniejszym oświadczam, że znane są mi: 

Przepisy dotyczące robót na drogach publicznych: 

a) Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 204, poz. 

2086 (ze zm.)), 

b) Ustawa z d. 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 108 poz. 

908), 
c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania 

zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 140 poz. 1481 z 19.06.2004r.), 

d) Ustawa z dn. 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń  (Dz. U. Nr 12 poz. 114 z dn. 31.05.1971r.) 

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku składam z pełną odpowiedzialnością prawną i jednocześnie zobowiązuję się 
poinformować o zaistniałych zmianach dotyczących rodzaju urządzenia oraz właściciela. 

└─┴─┘ – └─┴─┘ – └─┴─┴─┴─┘ 

dzień miesiąc rok 
 

…………………………………………………….. 
 podpis Wnioskodawcy 

 

 



 


