……………………… ,dn. ……………..

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
w celu prowadzenia robót
………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i dokładny adres wnioskodawcy)

…………………………………………………………………………………………………..
Tel/fax …………………………… adres e-mail……………………………………………….
wnosi o wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego drogi:
……………………………………………………………………………………………………………
(nr drogi, nr działki, dokładny przebieg drogi)

w miejscowości ………………………………………………………………………………
celem wykonania robót budowlanych polegających na :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(dokładne określenie rodzaju i zakresu robót)

Za prawidłowe zabezpieczenie i prowadzenie robót w zajętym pasie drogowym oraz
dotrzymanie warunków i terminu zezwolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy /
kierownik robót** : ……..…………………………………………………………………………….
zam. …………………………………………..………………………………………...……………….
legitymujący się dowodem osobistym Nr …..……………… wydany przez …………..……………...
……………………………………………………………….…………………………………………..

Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas
prowadzenia robót* :
jezdnia – długość: ……..…[m]; szerokość: ……………[m]; powierzchnia: ……….……[m2]
[%] …………….
(procentowa wielkość zajmowanej szerokości jezdni: do 20%, powyżej 20% do 50%, powyżej 50%*)

pozostałe elementy pasa drogowego : ( pobocze, chodnik, pas zieleni)
……..………………………………..…….. dł. …..…[m] szer. ………[m] pow. …..……[m2]
(rodzaj elementu)

……..………………………………..…….. dł. …..…[m] szer. ………[m] pow. …..……[m2]
(rodzaj elementu)

Oświadczam, że przystąpienie do robót zostało poprzedzone uzyskaniem:
 decyzji administracyjnej uzgadniającej lokalizację przedmiotowego urządzenia /obiektu
budowlanego
w
pasie
drogowym,
Nr
……………………….…
z dnia ………………….………
 decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej celem
umieszczenia

w

pasie

drogowym

urządzenia

/obiektu

budowlanego

Nr ……………………….…z dnia ………………….………
*Zajęty teren

obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, okładu, urobku, składowania
materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, itp.
** nieporządne skreślić



decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę Nr ……………………….…
z dnia ………………….… lub zgłoszenia budowy/ prowadzenia robót budowlanych**
z dnia …………………………………………….wydanego przez ….…………………
………………………………………………………………………………………………
(podać właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej)

Przewidywany okres zajęcia pasa drogowego dla prowadzenia robót**:
od dnia ….......……………. do dnia….…………………… ilość dni ……………………..
Roboty będąc prowadzone etapami zgodnie z załączonym harmonogramem**

Do wniosku dołączono:
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

W przypadku Wnioskodawcy posiadającego osobowość prawną (działalność gospodarcza
nie posiada osobowości prawnej): aktualny wypis z właściwego rejestru prowadzonego dla
danej firmy w KRS (ksero kopia) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej
W przypadku Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną: dokument ze zdjęciem
potwierdzający jego tożsamość (oryginał do wglądu lub ksero kopia)
Szczegółowy plan sytuacyjny 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego
W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo Strony (zgodnie z art. 33 § 3
kpa - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis), udzielone osobie fizycznej posiadającej
zdolność do czynności prawnych, do załatwiania spraw formalno-prawnych w zakresie
prowadzenia przed zarządcą drogi procedury związanej z zajęciem pasa drogowego oraz
oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu
stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika. W/w opłatę można wnieść w kasie tutejszego
urzędu lub wpłacić na konto gminy ( nr konta jak niżej)
Przy złożoności prac i dużej zajętości pasa drogowego - projekt organizacji ruchu ,
określający sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu
drogowego - zatwierdzony przez Starostę Płockiego, innych przypadkach opis określający
sposób zabezpieczenia tych robót w pasie drogowym podpisany przez kierownika
robót/kierownika budowy**
harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym (w przypadku etapowego
prowadzenia robót),
Dokumentację budowy – do wglądu
Inne:…………………………………………………………………………………………….

…………………………….
(pieczątka i podpis wnioskującego)

Naliczoną opłatę za zajecie pasa drogowego należy uregulować w dniu otrzymania decyzji,
w kasie tutejszego Urzędu lub poprzez wniesienie na konto Urzędu :PKO BP S.A. II Regionalny
Oddział Korporacyjny - Centrum Korporacyjne w Płocku - 93 1020 3974 0000 5602 0006 6233

Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić po
uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i po protokolarnym przekazaniu
terenu przez zarządcę drogi.
*Zajęty teren

obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, okładu, urobku, składowania
materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, itp.
** nieporządne skreślić

