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Ciechanów, dnia  ………………… r. 
……………………………………   
             /wnioskodawca/pesel/ 
…………………………………… 

…………………………...............               PREZYDENT MIASTA 
...................................................                    CIECHANÓW 

/adres/  numer telefonu/               Wydział Inżynierii Miejskiej 
i Utrzymania Infrastruktury 

Drogowej 
WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy: 
 
………………………………………………………………………...................................................... 

nazwa ulicy , miejscowość 
 

1. Rodzaj robót…………………………………………………………………….............................. 
(dokładne określenie robót) 

2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania 
robót: 
a) jezdnia - dł. .................... szer. ........................... pow. .................................................... 

w tym zajęcie jezdni do 20% szer. - …-……. m2, powyżej 20% do 50% szer.. - …………..… 

m2, 

powyżej 50% szer. - …-… m2, 

rodzaj nawierzchni ........................................................................................................................... 

b) chodnik -  (w m2).………-........... rodzaj nawierzchni .............-................................................ 

c) pobocze (w m2)…………-……………………………………………………………………..   

d) pas zieleni  (w m2)……………-................................................................................................ 

e) pozostałe elementy pasa drogowego (m2)………………-…………………………………….   

3. Wykonawca robót.....……………………………………....……………………………................ 

4. Kierownikiem robót będzie: ……………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, tel. służbowy) 

5. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się: 
od dnia ………………  do dnia ……………….. ilość    dni……………....................................... 
(za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego                            
i przekazania go protokołem odbioru do Urzędu).  

6. Osoba odpowiedzialna za zajęcie pasa drogowego   ……………………………………………. 

7. Projekt tymczasowej organizacji ruchu : nr projektu…………………………………………….. 

Wykonawca projektu: nazwa/adres/telefon ………………………………………………………. 

8. Osoba odpowiedzialna za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy: 

Imię i nazwisko, adres, telefon ………………………………………………………….................                                      

 Wykonawcą uszkodzonej nawierzchni asfaltowej będzie ………………………………………... 

(podpis kierownika odpowiedzialnego za roboty naprawcze) 

9. Oświadczamy, że na wykonanie robót::* 
a/ posiadam ważne pozwolenie na budowę obiektu umieszczanego w pasie d-rogowym. 
Pozwolenie na budowę nr .................................-...................... z dnia .................................. 
wydane przez .............................................................................…………………………………... 
b/ dokonałem zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji 
architektoniczno-budowlanej 
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c/ zamierzam przystąpić do budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan 
sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2020 r. poz. 
470/, Uchwałą Nr 82/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011 r. ogłoszonej w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 85 w dniu 24 maja 2011 r. ze zm. 
zobowiązujemy się do wniesienia należnych opłat za zajęcie pasa drogowego. 

10. Do wniosku zgodnie z § 1 pkt 3, 5, 6 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 1 czerwca 2004 roku 
w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U.                      
z 2016r. poz. 1264) należy załączyć następujące załączniki:      
a/  szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem 

wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, 
b/ ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego 

odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest 
wymagany projekt organizacji ruchu; 

c/  zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch 
drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w 
istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. 

d/ Harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót). 
 

Podpis wnioskodawcy ....................……………………… 
UWAGA: 
1. Upoważnienie winno być opatrzone dowodem zapłaty wniesionej opłaty skarbowej                 

w wysokości 17,00 zł. 
2. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania 

materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe                 
i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg). 

3. Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych pobiera się opłaty określone w uchwale 
Nr 82/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane             
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego z 2011r. Nr 85 poz. 2727 ze zm.)  

4. Za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych pobiera się opłaty określone w  Zarządzeniu 
Nr 240/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.12.2019 r. w sprawie określenia 
zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy 
Miejskiej Ciechanów oraz zasad ustalania wysokości opłat z tytułu ich dzierżawy. 

5. Wniosek należy składać w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym terminem 
zajęcia pasa drogowego (zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia zarządcy 
drogi spowoduje naliczenie kar w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z art. 40 
ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) 

*    właściwe zaznaczyć  

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ 
 
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej,            
w tym z przysługującym prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, 
że podanie tych danych było dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji sprawy. 
 
Ciechanów, dnia ……………………. r.         ..………………………………………………….. 

             (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 


