PROWADZENIE ROBÓT - wniosek
...................................., dnia .....................
......................................................
(Wnioskodawca - inwestor , adres, telefon)

......................................................
......................................................
(Urząd skarbowy)

......................................................
(NIP)

......................................................
(REGON))

Urząd Gminy
Kołaczkowo

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
dotyczy zezwolenia Nr ...................................................... z dnia .....................................
1.

Cel prowadzenia robót w pasie drogowym:

.................................................................................................................................................
( budowa, przebudowa , remont , rozbiórka oraz czego dotyczy )

2. Lokalizacja
.................................................................................................................................................
( nr drogi, miejscowość/ci , nazwa ulicy )

.................................................................................................................................................
3. Inwestor
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
4. Powierzchnia pasa drogowego zajęta w czasie prowadzenia robót 1), 2)
Lp.
1

1)
2)
3)
4)

Wyszczególnienie

Długość
/m/

Szerokość
/m/

Powierzchnia
/ m2 /

2

3

4

5

szerokość jezdni pozwalającej na zachowanie
dwukierunkowego ruchu pojazdów na jezdni
szerokość jezdni wymagającej wprowadzenia
ograniczenia ruchu pojazdów do jednego pasa
– ruch wahadłowy na jezdni
szerokość jezdni wymagającej prowadzenie ruchu
pojazdów wytyczonym i oznakowanym objazdem
pozostałe elementy pasa drogowego znajdujące
się poza jezdnią

5. Okres zajęcia pasa drogowego 2)
Wnioskuje się o prowadzenie robót w pasie drogowym w następującym czasie:
od dnia ......................................... do dnia ......................................... tj. ................... dni

6. Wykonawca robót
...........................................................................................................................................
( Nazwa wykonawcy, adres, telefon )

...........................................................................................................................................
7. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót – kierownik robót
...........................................................................................................................................
( Imię i nazwisko, adres domowy, telefon służbowy i prywatny )

...........................................................................................................................................
Pouczenie:
Umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wymaga oddzielnego zezwolenia zarządcy drogi.
Do wniosku załącza się:

1. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego.
2.

Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów
planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

3.

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 robót, jeżeli nie jest wymagany
projekt organizacji ruchu

4.

Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenie na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym
lub zgłoszenie budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektonicznobudowlanej lub kopia powyższych prawomocnych dokumentów.

5. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku etapowego prowadzenia robót.
6.

Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym – na żądanie zarządu drogi.

.........................................................
(pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej)

Wniosek wraz z załącznikami podlega opłacie skarbowej wg obowiązujących przepisów.
Objaśnienia:
1)

Zajęta powierzchnia pasa drogowego obejmuje: miejsce wykopu, odkładu, powierzchnię zajętą pod sprzęt,
barakowozy oraz składowania materiałów.

2)

W przypadku etapowego prowadzenie robót należy dołączyć harmonogram robót prowadzonych w pasie
drogowym.

