
 
…….………………………………… 

                  (miejscowość, data) 

………………………………………………… 
                  (imię i nazwisko lub nazwa podmiotu) 
 

…………………………………………………                             Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

                                                                                                         ul. Akacjowa 39/41 

…………………………………………………                             05-807 Podkowa Leśna 
                      (adres zameldowania / siedziba) 
 

………………………………………………… 
                                    (PESEL / NIP)* 
 

………………………………………………… 
                                    (nr telefonu) 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego  

pod stoisko handlowe 

 

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy ............................................................... 
 

.................................................................................................................................................................... 
(nazwa ulicy, lokalizacja, nr działki, obręb) 

 

w celu umieszczenia stoiska handlowego  ............................................................................................... 
 

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

.................................................................................................................................................................... 
(dokładne określenie rodzaju działalności) 

 

w okresie od dnia …………………………… do dnia ………………………………. . 

 

Wymiary, powierzchni oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego: 

 

jezdnia         – długość: ……...........….. szerokość: …………....….. powierzchnia: …...……....… m²   ( 

 

pozostałe     – ……………………………dł. …………….. szer. …………….. pow. ……………. m² 

elementy                (rodzaj elementu) 
 

                       ……………………………dł. …………….. szer. …………….. pow. ……………. m² 
(rodzaj elementu) 
 

                       ……………………………dł. …………….. szer. …………….. pow. ……………. m² 
(rodzaj elementu) 
 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ...................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres, PESEL/NIP* i nr telefonu) 

 

Rodzaj stoiska: .......................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................ 
(samochód, przyczepa, stół itp.) 

*niewłaściwe skreślić                                                                                                                                                   VERTE 

 

 

 

 

 



 

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dołączam: 

 

1) Szczegółowy plan sytuacyjny (załącznik graficzny z Opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji 

Projektowej) w skali 1:1.000 lub 1:500*, z naniesieniem infrastruktury podziemnej, naziemnej, 

obiektu budowlanego, reklamy lub innego umieszczanego w pasie drogowym z oznaczeniem 

granic działek gruntowych oraz ich numerów ewidencyjnych i podaniem wymiarów 

planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego – 2 szt., 

2) Zatwierdzony projekt 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 lub informację o sposobie 

zabezpieczenia terenu w formie szkicu na mapie w skali 1:500, jeżeli nie jest wymagany 

projekt organizacji - 1 szt. (Projekty organizacji ruchu zatwierdza Wydział Komunikacji Starostwa 

Powiatu Grodziskiego, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki), 
 

3) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000* z zaznaczeniem zajmowanego 

odcinka pasa drogowego – 2 szt., 

 

4) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej*,  
(jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą), 

 

5) Pełnomocnictwo – z dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 

17 zł (jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika). 
 

oraz dodatkowe dokumenty na żądanie zarządcy drogi: 

 

6) inne: …………………………………………………………………………………………. 

7) inne: ………………………………………………………………………………………….. 

8) inne: ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Forma odbioru decyzji: osobiście / pocztą* 

 

……………………………………………. 
                                                                                                         (podpis osoby składającej wniosek) 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

 


