............................................................, dnia ...........................................

Urząd Miasta
ul. 1-go Maja 1a
58 - 530 Kowary
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
w celu prowadzenia robót / i umieszczenia urządzenia infrastruktury podziemnej*)
1.

Pełna nazwa wnioskodawcy (inwestora): .................................................................................................................

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

2. Adres siedziby wnioskodawcy:

-

kod pocztowy: .......................................................................................

-

miejscowość : ........................................................................................

-

ulica, numer domu: .....................................................................................

Numer NIP: ........................................................................................
W celu wykonania: ................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Nazwa ulicy – lokalizacja – numer posesji:..............................................................................................................
3. Powierzchnia zajęcia pasa drogowego:

a. jezdnia: dł ........................ szer.(min. 1,30 m) .......................... pow. w m²......................
zajęcie szerokości jezdni:
do 20% ; powyżej 20% do 50% ; powyżej 50% .
b. chodnik, plac, zatoka, ścieżka rowerowa: dł. ........ szer. .(min. 1,30 m) .......... pow. w m²……...
c. pobocze: dł ....................... szer. .(min. 1,30 m) .................... pow. w m²..............................
Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów, powierzchnię
zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe, z wyjątkiem objazdów po istniejącej sieci
dróg publicznych)
d.

Okres zajęcia: od dnia ..................................... do dnia ..................................................

4. Powierzchnia rzutu poziomego instalacji w pasie drogowym:

a. w terenie zabudowanym:
długość .................... mb x średnica (przekrój) ...................... m = ....................... m² instalacji
ilość studni ................. szt. x pow. studzienki ...................... m² = ........................... m² studni

b. poza terenem zabudowanym:
długość ..................... mb x średnica (przekrój) ...................... m = ....................... m² instalacji
ilość studni ................. szt. x pow. studzienki ...................... m² = ............................ m² studni

c. na drogowym obiekcie inżynierskim:
długość ..................... mb x średnica (przekrój) ...................... m = ....................... m² instalacji
ilość studni ................. szt. x pow. studzienki ...................... m² = ............................ m² studni

d. Okres umieszczenia: .....................................................................................................................

(podać ilość lat)

Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu pasa drogowego do stanu pierwotnego i przekazania
go protokołem odbioru do tutejszego urzędu.
5. Powierzchnia zajęcia wymagająca naprawy (zaasfaltowania, ułożenia płytek, itp.) ..............................m²
6. Wykonawcą robót będzie:

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa, siedziba)

-

Numer NIP: .....................................................

-

Osoba odpowiedzialna za wykonanie robót zgodnie z projektem technicznym:

-

Imię i nazwisko: .......................................................................................

-

Adres zamieszkania: .................................................................................

-

Pesel: ......................................................................................................

-

Tel: .........................................................................................................

8.

Decyzja nr ............................................................. z dnia .......................................... zezwalającą na
umieszczenie urządzenia*, lokalizację*, przebudowę* zjazdu w pasie drogowym.

Opłaty za zajęcie terenu pasa drogowego zostaną pokryte przez Wykonawcę. Natomiast opłaty za umieszczenie w
pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi zostaną pokryte przez Wnioskodawcę
(Inwestora).
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.....................................................
Wykonawca robót

.........................................................
Wnioskodawca (Inwestor)

Do wniosku dołącza się:
1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1 000 lub 1: 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej
powierzchni zajęcia pasa drogowego,
2. projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę Jeleniogórskiego,
3. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o
zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej,
4. ogólny plan orientacyjny w skali 1: 10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz
informacje o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt zmiany organizacji ruchu,
5. szczegółowy harmonogram robót,
6. pełnomocnictwo Inwestora na reprezentowanie go przez osobą trzecią w sprawach związanych z zajęciem pasa
drogowego + opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł,
Uwagi:
1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem.
2. Zajęcie większej powierzchni niż podana we wniosku bądź przekroczenie terminu zajęcia wymaga zgłoszenia do zarządcy drogi.
Nie zachowanie tego warunku powodować będzie naliczanie kar pieniężnych na podstawie art. 40 ust. 12 pkt. 3 ustawy o drogach
publicznych.
3. Konsekwencje błędnego lub nieczytelnego wypełnienia ponosi wnioskodawca.
*) niepotrzebne skreślić

