
                                                                                                                                                                     

Chełmek, dnia ............................... 

……………………… 
……………………… 
………………………                                            
 
Wnioskodawca  nazwisko i imię, adres, telefon 
 

Urząd Miejski w Chełmku  

ul. Krakowska 11 

32-660 Chełmek 

 
W N I O S E K 

 
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej, drogi wewnętrznej*            

w celu prowadzenia robót 
 

 
1. Lokalizacja: ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………....... 
2. Określenie rodzaj robót: …………………………………………………............................. 

…………………………………………………………………………………………………… 
3. Wymiary, powierzchnia zajętego pasa drogowego lub drogi wewnętrznej: 

   
 Długość 

zajęcia [mb] 
Szerokość 
zajęcia [mb] 

Powierzchnia 
zajęcia [m²] 

Jezdnia do 20% szerokości    

Jezdnia powyżej 20%/50% szerokości    

Jezdnia powyżej 50% - całk. zajęcie    

Pobocze, chodnik    

Rów, zieleń    

Inne    

    

    
4. Rodzaj nawierzchni …………………………………………………………………………..  
5. Termin zajęcia pasa drogowego lub drogi wewnętrznej: od …………………………….. 

do …………………………… . 
6. Ilość dni zajęcia …………………… 
7. Uzgodnienia: 

 Numer i data uzgodnienia z Urzędem Miejskim w Chełmku na lokalizację 

przedmiotowego urządzenia …………………………………………………………………. 

 Numer i data pozwolenia na budowę lub zgłoszenia ……………………………… 

 Numer i data Projektu Organizacji Ruchu ………………………………………….. 

 Kierownik budowy, osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót……………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

*niepotrzebne skreślić 
 
Do wniosku należy dołączyć : 
Kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościowej. 

1. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 
2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1: 500 z zaznaczeniem miejsca prowadzenia 

robót z podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia. 
 



3. Zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót – dotyczy dróg 
publicznych. 

4.  Oświadczenie  o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w 
pasie drogowym lub drodze wewnętrznej lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót 
właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej. 
 

Wykonawca stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc 
przerobową, a także rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia powyższych robót bez 
przerwy. 
 
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
Uwagi: 

1. Za końcowy okres zajęcia pasa drogowego lub drogi wewnętrznej uważa się dzień 
przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania go protokołem odbioru zarządcy 
drogi 

2. Teren przewidziany do zajęcia winien obejmować cały plac budowy tj. miejsca wykopu, 
odkładu urobku, składowania materiałów oraz miejsca zajęte pod sprzęt. 

3. Za zajęcie pasa drogowego lub drogi wewnętrznej pobiera się opłaty określone w uchwale 
Rady Miejskiej w Chełmku nr XII/125/19 z dnia 19.12.2019r. oraz w zarządzeniu 
Burmistrza Chełmka nr 120.2.2020 z dnia 07.01.2020r. 

 
 
Informacje o przetwarzaniu Danych Osobowych (RODO) przez Urząd Miejski w Chełmku znajdują 

się pod adresem: https://www.chelmek.pl/abi/Klauzula_informacyjna_z_RODO.pdf 
    

 

 

 

………………………........  

            czytelny podpis wnioskodawcy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W razie pytań i konieczności udzielenia dodatkowych informacji dotyczących wniosku prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu (33) 844 90 46. 

https://www.chelmek.pl/abi/Klauzula_informacyjna_z_RODO.pdf

