
         Załącznik  nr  4 

Wnioskodawca                    ……………………….. dnia ……………. 

……………………………………… 

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

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

 (imię i nazwisko, adres lub  nazwa i siedziba                                                  

   podmiotu, nr kodu pocztowego, tel. / faks)                Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

         w Warszawie 
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa 

       Rejon Drogowy ……………………………. 

 
W N I O S E K 

O wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym -  
budowa/przebudowa*  zjazdu 

 
1. Numer i data decyzji MZDW Rejon Drogowy ………………. zezwalającej na lokalizację/ 

przebudowę*  zjazdu  

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

2. Rodzaj robót : 

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

………………………………………………………………………………………………………. 
(dokładne określenie robót) 

3. Szczegółowe określenie lokalizacji : 

droga wojewódzka nr ………………………………… kilometraż ………………………………... 

strona ………………………………………………………………………………………………... 

miejscowość ……………………………………… ulica ………………………………………….. 

 

3. Powierzchnia pasa drogowego zajęta w celu wykonania w/w robót ………………………..m
2
 

w tym: 

      a/ jezdnia 

        -  przy zajęciu jezdni do 20% szerokości                                          …….....................................m
2
 

        -  przy zajęciu jezdni ponad 20% do 50% szerokości                      .……................................. ...m
2
 

        -  przy zajęciu ponad 50% oraz całkowitego zajęcia jezdni              …….....................................m
2
 

     b/ chodnik                                                                                             ……................................. ...m
2
 

     c/ pozostałe                                                                                          ……......................................m
2 

 

4. Termin zajęcia pasa drogowego:  od dnia  ........................... do dnia ........................ tj. dni ....... 

 

5. Inwestorem robót (zgodnie z pozwoleniem na budowę) jest ....................................................... 

    ................................................................................................................................................................ 

    ................................................................................................................................................................ 

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

6. Wykonawcą robót będzie :............................................................................................................                            

     ............................................................................................................................................................... 

     ............................................................................................................................................................... 

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

 

7. Kierownikiem budowy (robót ) -  odpowiedzialnym za wykonanie robót zgodnie z projektem,   

 zezwoleniem zarządu drogi i za bezpieczeństwo ruchu oraz utrzymanie porządku będzie Pan/i 

............................................................... nr dowodu osobistego.................................... 
      zam. ul. ..............................................................    nr .............., kod pocztowy ................................... 

       ..........................................................................   , nr uprawnień bud. ................................................ 



       Kontakt telefoniczny: .......................................................................................................................... 

 

8. Inspektorem nadzoru będzie: 

        Pan/i ........................................................ nr dowodu osobistego....................................................... 

        zam. ul. ................................................................. nr .............., kod pocztowy ................................. 

        msc ..............................................................   , nr uprawnień bud. .................................................... 

        tel. służbowy .................................................... tel. domowy ............................................................ 

      
Uwaga: Za zajęcie pasa  drogowego  pobiera się opłaty – na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych oraz Uchwały 

nr 81/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dn. 05.07.2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. 

 

    Wykaz załączników: 

1. plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej 

powierzchni zajęcia pasa drogowego, 

2. kopia prawomocnego pozwolenia na budowę /zgłoszenia, 

3. kopia zatwierdzonego projektu 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, 

4. harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót) 

5. Inne ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji 

przedmiotowego wniosku. Wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.    

 

 
....................................................................... 

(podpis wnioskodawcy) 

*  niepotrzebne  skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


