
…………………………………………….…………                                                                                       ….…………………… dnia…………….20………… 
Nazwa wnioskodawcy, adres, telefon 

 
  
                                                                        Burmistrz Miasta Żagań 
                                                                                                                   Pl. Słowiański 17 
                                                                                                                   68 – 100 Żagań 

 
 
 

WNIOSEK O AWARYJNE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 
 
Proszę o wydanie zezwolenia na awaryjne zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót 

 

1. Cel zajęcia (rodzaj awarii) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Termin prowadzenia prac od dnia ………………….. do dnia ……………… tj. dni ……. 

3. Lokalizacja miejsca awarii …………………………………………………………………… 

4. Całkowita powierzchnia zajmowanego odcinka pasa drogowego (powierzchnia obejmuje                

miejsce wykopu + pow. zajęta przez urobek z wykopu + powierzchnię zajętą przez pracujący 

sprzęt oraz niezbędną do pracy robotników) wynosi łącznie………….………. m2 z czego: 

               - jezdnia – dł. ……………..mb x szer. ………………mb = ……………….m2  

                 (szerokość jezdni w miejscu zajęcia wynosi …………………mb) 

               - chodnik – dł. …………….mb x szer. ……………..mb = ……………….m2       

               - pobocze – dł. ……………mb x szer. ……………..mb = ……………….m2 

               - inne elementy pasa drogowego 

                 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Uwaga! W przypadku prowadzenia prac w pasie drogowym ulicy o nawierzchni gruntowej, bez wyraźnie wydzielonych         

chodników, powierzchnie zajęcia wpisać w pozycji jezdnia. 

 

5. Inwestorem prac jest: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

6. Generalnym wykonawcą jest: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót w pasie drogowym w tym oznakowanie 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwisko, imię, adres, telefon służbowy) 
 



8. Oświadczamy, że: 

 po zakończeniu robót, zobowiązujemy się doprowadzić zajmowany teren do 

poprzedniego stanu użyteczności i powiadomienia pisemnego zarządcy drogi o 

zakończeniu prac, składając je w punkcie informacji Urzędu Miasta Żagań lub faksem na 

nr (068) 477 10 17. 

9. Prawidłowość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

Wykaz załączników: 

1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonymi granicami działek oraz zakreślonym 

kolorem obrys zajętej powierzchni pasa drogowego wraz z wymiarami. 

2. Harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót). 

3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika oryginał pełnomocnictwa bądź uwierzytelniony 

odpis pełnomocnictwa, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego 

pełnomocnictwa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      ……..…..………………………………………… 
                                                                                                                                                              Podpis i  pieczątka imienna upoważnionego wnioskodawcy 

 

 

 

Uwaga! 

 

Wniosek na wydanie decyzji zezwalającej na wejście z robotami w pas drogowy drogi gminnej w 

Żaganiu należy złożyć w siedzibie zarządcy drogi (Urząd Miasta Żagań, pl. Słowiański 17) 

 

 


