………………………………………

………………………………………

(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

(miejscowość, data)

………………………………………
(adres, kod pocztowy i miejscowość)

………………………………………
(telefon)

Wójt Gminy Sulęczyno

(NIP)

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (nr drogi i nr działki) ……………………………..……………………………………..
w miejscowości (szczegółowa lokalizacja) …………….………………………..………………………….…… w celu (rodzaj robót):
………………………………………………………………………………………..................................................
1.

Roboty spowodują zajęcie niżej wymienionych elementów pasa drogowego:
Opłatę uiści: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rodzaj zajętego pasa drogowego

Rodzaj
nawierzchni

Długość (m)

2

Szerokość (m)

Powierzchnia (m )

jezdnia do 50 % szerokości
jezdnia od 50% do 100% szerokości
chodniki, pobocza
pozostałe elementy pasa
drogowego
RAZEM:

2.

Urządzenia spowodują zajęcie niżej wymienionych elementów pasa drogowego:
Opłatę uiści: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rodzaj zajętego pasa
drogowego

Rodzaj urządzenia

Długość (m)

Szerokość (m)

Powierzchnia
(rzut poziomy urządzeń
2
wm )

jezdnia

chodniki, pobocza,
pozostały pas
drogowy

3.

Planowany okres zajęcia pasa drogowego od dnia ………………………….… do dnia ……….…………………..

Uwaga: Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego pod
względem technicznym, funkcjonalnym i estetycznym wraz z przekazaniem do protokołem odbioru.

4.

Generalny wykonawca robót: …………………………………………………………………………………
(nazwa, adres, nr tel.)

5.

Pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót nr ………………………………… z dnia ...……………………

6.

Uzgodnienie wydane przez zarządcę drogi nr ……………………………… z dnia …............................

7.

Kierownik robót: …………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, nr tel.)

8.

Inspektor nadzoru: ………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, instytucja, nr tel.)

Prawidłowość danych we wniosku potwierdzam:

………………………………………..
(podpis i pieczątka kierownika robót)

………………………………………..
(podpis i pieczątka przedstawiciela wnioskodawcy)

Do wniosku dołącza się:
− plan sytuacyjny z podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego i zakreślonym obrysem
planowanego zajęcia.
− 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),
− harmonogram zajęcia pasa drogowego (w przypadku etapowego prowadzenia robót),
− w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:
1) 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,
2) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o
zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno –
budowlanej.
− Inny: ……………………………………………………………………………………………………………………………

