
 
/WNIOSEK NALE ŻY ZŁO ŻYĆ NAJPÓŹNIEJ 30 DNI PRZED PLANOWANYM ZAJ ĘCIEM PASA DROGOWEGO/  

*)    niezwiązane nie wypełniać lub skreślić; 
**) całkowita powierzchnia zajęcia wg Projektu zmiany organizacji ruchu, łącznie z zabezpieczeniem, odkładem ziemi  i pryzmami zabezpieczającymi wykop 

 

Wnioskodawca: (właściciel urządzenia, obiektu)   ………Kraków……, dnia  .......5.01.2015 r.  
…Firma Handlowo - Usługowa…                       

                            
……”KABELEK” Sp. z o.o.……      
……ul. Włościańska 2, 30-138 Kraków… 
…NIP: 6382225105, REGON: 115276821… 
.....tel. 12 687-31-38, fax 12 687-31-51.......   

 (imię, nazwisko, adres, tel. / nazwa firmy lub czytelna pieczęć) 
                                  W N I O S E K 

o wydanie zezwolenia na czasowe* zajęcie, umieszczenie urządzeń*- w pasie drogowym  
 

nr drogi (ulicy): …2121K......... nr dz. drogowej: ......451......  miejscowość: …......Balice...............  

w celu: ...........budowa przyłącza energetycznego SN do budynku handlowo-usługowego na działce nr 584........ 
 

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

 (budowy zjazdu lub budowy sieci/przyłącza do działki o numerze*)
 

Nr i data decyzji, pisma uzgadniającej/ego projekt budowlany lub zezwalającej/ego na lokalizację urządzenia: 
 

...........PD/5201-1-153/14......................................................................., data: .....19.05.2014 r.............................. 

 

Nr i data pisma dotyczącego renowacji nawierzchni i/lub innych elementów pasa drogowego*: 
 

…................................................................................................................................., data: ............................................................ 

 

Nr i data pisma zatwierdzającego Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu*: 
 

…........PD/6111/115/14..........................................................................................., data: .......25.09.2014 r............................. 
POWIERZCHNIA ZAJ ĘCIA**:  

a) Procentowa wielkość zajmowanej szerokości jezdni z podaniem powierzchni zajęcia w m2 : 

− do 20% szerokości jezdni: długość odcinka …..53,00 m....... szerokość jezdni …1,0 m.... powierzchnia: …53,00......... m2 

− do 50% szerokości jezdni: długość odcinka …................ szerokość jezdni …............ powierzchnia: …............. m2 

− 100% szerokości jezdni:    długość odcinka …................ szerokość jezdni ….............. powierzchnia: …............... m2 

b) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego (pobocze, chodnik, ciąg pieszy, rów, pas zieleni, skarpa itp.): 

długość …...53,00 m...…....…; szerokość …..3,0 m........……powierzchnia: ......159,0 m............ m2  

POWIERZCHNIA ZAJ ĘCIA PASA DROGOWEGO PRZEZ UMIESZCZENIE URZ ĄDZENIA 

(rura osłonowa/ochronna - taśma znacznikowa)**:  

a) sieć główna: długość …..................…....…; szerokość …..................……powierzchnia: ...................... m2    

b) przyłącza do odbiorców indywidualnych: długość …......50,00 m.....…; szerokość …..0,03 m.……powierzchnia: .....1,50 m..... m2    

Właściciel docelowy obiektu lub urządzenia - Płatnik opłaty rocznej*: 
 
Firma Handlowo – Usługowa ”KABELEK” Sp. z o.o. ul. Włościańska 2, 30138 Kraków NIP: 6382225105, 

REGON: 115276821, tel. 12 687-31-38, fax 12 687-31-51 KRS:0000025697........................................................................ 

(nazwa, adres, KRS spółki, numer tel.) 
Zajęcie pasa drogowego (w celu wykonania robót jw.) ma się rozpocząć w dniu: .....6.02.2015r. 

i zakończyć w dniu: ...............8.02.2015r.(liczba dni zajęcia pasa drogowego: …....3....…).  

Okres zajęcia pasa drogowego przez umieszczony obiekt (nie dotyczy zjazdów) lub urządzenie obce od dnia 

…......6.02.2015 r......................... do dnia …............na czas nieoznaczony........................ 

/miejscowość/ 

______ ______ 

______ 
______ 

______ 

______ 
______ 

______ 

Zarząd Dróg Powiatu 
Krakowskiego 
ul. Włościańska 4 

______ 



 

*)    niezwiązane nie wypełniać lub skreślić; 
**) całkowita powierzchnia zajęcia wg Projektu  zmiany organizacji ruchu, łącznie z zabezpieczeniem,  odkładem ziemi  i pryzmami zabezpieczającymi wykop 

 

Pas drogowy Wnioskodawca zobowiązany jest odtworzyć na warunkach określonych przez zarządcę drogi 
w wydanych uzgodnieniach (decyzje, pisma) i przekazać do odbioru końcowego Pracownikowi ZDPK. 
Wnioskodawca oświadcza, że posiada ważne pozwolenie na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym, 
lub dokonał zgłoszenia budowy urządzeń, ew. prowadzonych robót, właściwemu organowi administracji 
architektoniczno-budowlanej oraz, że Wykonawca robót posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności w technologii 
przedmiotu, potrzebną do wykonania zadania oraz pełny asortyment materiałów i osprzęt potrzebny 
do wykonania zgłoszonych robót.  
 
W miejscu wykonywania robót należy umieścić tablicę informacyjną, zawierającą dane dotyczące Inwestora, 
Wykonawcy oraz rodzaju obiektu. Do czasu odbioru oznakowania drogowego przez pracownika ZDPK i rozpoczęcia 
robót, oznakowanie drogowe ustawione w celu czasowej zmiany organizacji ruchu ma być przesłonięte. W przypadku 
jakiejkolwiek zmiany należy niezwłocznie powiadomić Zarząd Dróg tel. 12 622 10 19 lub pas.drogowy@zdpk.krakow.pl.  
Za przekroczenie terminu (nie zgłoszenie zakończenia robót w terminie określonym w Decyzji), lub zajęcie 
większej powierzchni niż określona w Decyzji, Zarządca Drogi wymierzy karę wg obowiązujących przepisów 
(art. 29a, lub art. 40 ust. 12 Ustawy o drogach publicznych). 
Okres rękojmi i gwarancji na wykonane przez Inwestora w pasie drogowym roboty wynosi 36 miesięcy od daty 
bezusterkowego odbioru. 
Wnioskodawca oświadcza, iż lokalizacja przedmiotowego obiektu / urządzenia, zostanie wyznaczona w terenie 
przez uprawnionego geodetę. 
 
Wykonawca ....…...Firma Handlowo – Usługowa ”KABELEK” Sp. z o.o. ul. Włościańska 2, 30138 Kraków 
…...……...… NIP: 6382225105, REGON: 382225105, tel. 12 687-31-38, fax 12 687-31-51 KRS:0000025697.....…...……. 
                                                 (nazwa, adres) 
 
� Decyzję proszę przesłać pocztą na adres: ..........................................................................................................................  

� Do odbioru upoważniam  ………………Jana Kowalskiego....................……. Tel.:  .......694 135 326.......................... 

(nazwisko i imię) 
 

1) *Numer PESEL Wnioskodawcy (Właściciela urządzenia, obiektu): …........…........….…....……............….…....….… 

2) *Numer NIP Wnioskodawcy (Właściciela urządzenia, obiektu): …....……...........382225105…………….…..…...… 

3) *Numer REGON Wnioskodawcy (Właściciela urządzenia, obiektu): …....…………382225105…..........….…..….… 

 
Wnioskodawca został poinformowany o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, zgodnie 
z art. 233 KK. 
 
 

…Firma Handlowo - Usługowa… 
                           

 

        ”KABELEK” Sp. z o.o. 
                        Prezes Zarządu 

     Ferdynand Nowak 
                       Ferdynand Nowak 

                                                                                                                         ….............…............................ 
          podpis i pieczęć firmowa oraz imienna 
                 Wnioskodawcy lub Pełnomocnika 

 

 
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (wymagane w zależności od przedmiotu wniosku): 
 

� 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; 

� szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów powierzchni planowanego 
zajęcia pasa drogowego;  

� Pełnomocnictwo dla osób podpisujących a nie figurujących w KRS-ie, jak również dla Wykonawcy i podpisującego wniosek 
w imieniu Inwestora wraz z oryginałem potwierdzenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wys. 17,00 zł, na konto: URZĄD 
MIASTA KRAKOWA, WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT, 31-949 KRAKÓW OS. ZGODY 2, NR KONTA: 
Bank Pekao S.A. 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000.  

______ 

  x 

 x 

    x 

______ 


