...................................................................., dnia ..............................
(miejscowość)

Gmina Dobra
ul. Rynek 1
72-210 Dobra
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
…………………………………………………………………………………………………
(nr i nazwa drogi, odcinka ulicy, miejscowość)

I. Cel zajęcia pasa drogowego (należy zakreślić właściwy kwadrat):
1. Prowadzenie robót
2. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
3. Umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
4. Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
w pkt. 1- 3
II. Wnioskodawca:
………………...............................................................................................................................
………………...............................................................................................................................
(pełna nazwa firmy/imię i nazwisko)

NIP ……......................................................... REGON/PESEL ………………………………..
Osoba odpowiedzialna za oznakowanie, zabezpieczenie i wykonanie robót (kierownik robót):
imię i nazwisko:

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

adres zamieszkania:

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

telefon kontaktowy:

....................................................................................................
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III. Przedmiot i lokalizacja zajęcia pasa drogowego (nazwa zamierzenia-inwestycji,
rodzaj umieszczanego lub pozostawianego w pasie drogowym urządzenia
infrastruktury technicznej):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
IV. Planowane terminy zajęcia pasa drogowego:
1) Termin prowadzenia robót w pasie drogowym:
od dnia ................................... do dnia ...................................
2) Termin od dnia umieszczenia lub kontynuacji pozostawienia w pasie drogowym
urządzenia infrastruktury technicznej do dnia jego usunięcia z pasa drogowego:
od dnia ................................... do dnia ...................................
V. Powierzchnia zajęcia pasa drogowego (m2):
I. Powierzchnia konieczna do zajęcia przy prowadzeniu robót (m2):
1) w jezdni do 50 % szerokości
2) w jezdni powyżej 50 % szerokości
3) w pasie dzielącym, poboczu, chodniku, placu, zatoce postojowej i autobusowej,
ścieżce rowerowej, ciągu pieszym
4) w składnikach pasa drogowego nie wymienionych w pkt. 1-3
II. Powierzchnia zajęta przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury technicznej nie
związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (m2):
1) w jezdni
2) w pozostałych elementach pasa drogowego w obszarze zabudowanym
3) w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym
4) na drogowym obiekcie inżynierskim
III. Powierzchnia zajęta przez umieszczony w pasie drogowym obiekt budowlany niezwiązany
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (m2):
1) rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego
2) powierzchnia reklamy (jednostronna/dwustronna)
IV. Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
w pkt I-III
1) w jezdni do 50 % szerokości
2) w jezdni powyżej 50 % szerokości
3) w pasie dzielącym, poboczu, chodniku, placu, zatoce postojowej i autobusowej,
ścieżce rowerowej, ciągu pieszym
4) w składnikach pasa drogowego nie wymienionych w pkt. 1-3
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VI. Do wniosku załączamy następujące wymagane dokumenty (należy zakreślić
właściwy kwadrat):
1. Zezwolenie zarządcy drogi udzielone na etapie projektowania
2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku reklamy
z podaniem jej wymiarów - teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu,
odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy,
jak również drogi objazdowe i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg)
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 .
Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym
powinien określać sposób zabezpieczenia robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej
5. Harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót)
6. Upoważnienie inwestora wraz z opłatą skarbową (w przypadku gdy wnioskodawca nie
jest inwestorem)
7. Projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym

..........................................................
(Data i czytelny podpis)
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