
Kościan, dnia ……………..……… 
Wnioskodawca: 

……………….…………… 

……………….………….... 

…………….……………… 

NIP / pesel ……………………………….. 

nr tel. ……………………. 

 
Zarząd Dróg Powiatowych 
w Kościanie 
ul. Gostyńska 38 

 
Wniosek 

o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego 
(urządzenie obce, awaria, roboty remontowe, inne*) 

ulicy, drogi: ………………………………………………………………….………………….…  
(nr drogi, nazwa odcinka, miejscowość oraz km od do) 

w terminie od dnia: …………………………….. do dnia: …………………………………….  
1. Rodzaj robót: ………………………………………………………………………………….  

(dokładne określenie robót) 

2. Powierzchnia zajętego pasa drogowego: 
a) jezdnia …….. m2 (długość …… szerokość …… rodzaj nawierzchni ……..…….….), 
b) chodnik ….… m2 (długość …… szerokość …… rodzaj nawierzchni ………..….….), 
c) pobocze …… m2 (długość …… szerokość ……), 
d) zieleń ……… m2 (długość …… szerokość ……). 

Łączna powierzchnia zajętego pasa drogowego ………… m2. 
3. Generalnym wykonawcą – kierownikiem robót będzie: …………………………………..  

………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko kierownika z ramienia wykonawcy, adres, telefon) 

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

…………………………………………..………………… 
(czytelny podpis i pieczątka prowadzącego prace – wnioskodawcy) 
 
Potwierdza się przyjęcie do wykonania oznakowanie jak w projekcie, w ww. terminie. 

……………….…………………………… 
(czytelny podpis osoby przyjmującej oznakowanie) 



 
Do wniosku dołącza się według potrzeb: 
1. Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym (kolorem czerwonym) obrysem zajętej 

powierzchni pasa drogowego. 
2. Szczegółowy harmonogram robót. 
3. Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót zatwierdzony przez Starostwo 

Powiatowe w Kościanie. 
4. Uzgodnienia dokumentacji – do wglądu. 
 
Uwagi: 
1. Teren zajęcia pasa drogowego obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu 

urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, inne  
oraz drogi dojazdowej lub objazdowej (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg). 

2. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z  Uchwałą Nr XIII/122/19 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2019 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 10231  
z dn. 4.12.2019 r.). 

3. Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego  
i przekazania go protokołem odbioru do tut. Zarządu. 

 
 


