
 

 

WNIOSEK 
PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ ! 

Symbol komórki odpowiedzialnej 

ZDiUM 
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

DZIAŁ DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 

ul. Kasztanowa 31   tel. (044) 733 94 74 wew.  38, 39, 40  e-mail: sekretariat@zdium-piotrkow.pl 

Numer procedury 

I 
 

 

WNIOSEK  
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 

 

     Proszę wypełnić drukowanymi literami 

 

Imię/Nazwa firmy/Nazwa organizacji                                                                        Miejscowość 

                                                                                                                 

Nazwisko/ Nazwa firmy/Nazwa organizacji                                                                                                               Kod      Pocztowy                                          Ulica    

                                                                                                                                     

Nazwisko/ Nazwa firmy/Nazwa organizacji                                                                                                                         Ulica                                                                                                     Nr Domu                          Nr Lokalu 

                                                                                                                                                                                                                                            

         

     Nr telefonu (do kontaktu) 

 

Zwracam się o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu: 

 
1. Prowadzenia robót związanych z …………….……………………………………………. w pasie 

drogowym ulicy ................................................ o pow. ............. m2 w tym: 
- powierzchnia zajęcia jezdni ............... m2 na okres od ....................... do ……..………... 

(% zajmowanej szerokości jezdni: <20; 2050; >50)*; 
- powierzchnia zajęcia: chodnika, zatoki postojowej, zatoki autobusowej, ścieżki 

rowerowej, ciągu pieszego, ciągu pieszo-jezdnego, utwardzonego zjazdu (*) ......... 
m2 na okres od .................. do ................ 

- powierzchnia zajęcia innego elementu pasa drogowego (pobocze, pas zieleni, rów, 
plac, pasy dzielące)* .................. m2 na okres od ........................ do ……............... 

-  
2. Umieszczenia w pasie drogowym ulicy .................................................liniowego urządzenia 

obcego (powierzchnia rzutu poziomego urządzenia): 
- ………………………………….. pow. ........... m2 na okres od ........................ do ....................... 
- ………………………………….. pow. ........... m2 na okres od .........................do ....................... 
- ………………………………….. pow. ........... m2 na okres od .........................do ....................... 

3. Umieszczenia w pasie drogowym ulicy .............................................: 
a) urządzenia obcego (obiektu budowlanego)………………………………………….…………  
    - pow. rzutu poziomego wynosząca ........... m2 na okres od …................... do ………............ 
b) reklamy …………………… o pow. .......... m2 na okres od ........................ do .......................   

4. Innym niż wymienione w pkt 1-3, na prawach wyłączności………………………………………. 
ulicy ............................................ o pow. ......... m2 na okres od...................... do ...................... 

 
Oświadczam, że posiadam ważne pozwolenie na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym / dokonałem 
zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej*. 
 
 

                                                                                                  ………………………………….                                                                                                                                       
                                                                                                                                czytelny podpis wnioskodawcy                                                                                                             
   * właściwe podkreślić 
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/ana o przysługujących mi prawach wynikających z Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu 
dyrektywy 95/46/WE. 

 
                                                                                                  ………………………………….                                                                                                                                       

                                                                                                                                czytelny podpis wnioskodawcy                                                                                                            

Piotrków Tryb.        -       -   

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        


