..................................................
(miejscowość)

........................
(data)

WÓJT
GMINY PIĄTNICA
UL. STAWISKOWSKA 53
18-421 PIATNICA

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej :

(PROWADZENIE ROBÓT)
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
(Nr i nazwa drogi, odcinek robót od km do km)

Złożony przez: ................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko, oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego)

1. Cel zajęcia pasa drogowego:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
(Dokładne określenie celu zajęcia pasa drogowego i rodzaju robót jakie będą w nim wykonywane)

2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonania robót:
szer. ....................... (m)
- jezdnia

dł: ............................ (m)

pow. .......................... (m2)

co stanowi .........% całej szer. jezdni
rodzaj nawierzchni: ................... ......................................
- chodnik

dł: ............................ (m)

szer. ....................... (m)

pow. .......................... (m2)

rodzaj nawierzchni: ................... .....................................
- pobocze

dł: ............................ (m)

szer. ...................... (m)

pow. .......................... (m2)

rodzaj nawierzchni: ................... ....................................

3. Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, lokalizowanych w wyniku
prowadzenia robót:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
4. Generalnym wykonawcą będzie:
.........................................................................................................................................................................................
. .......................................................................................................................................................................................
(Imię, nazwisko, adres i tel. służbowy)

5. Kierownikiem robót będzie:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko, adres i tel. służbowy)

.........................................................................................................................................................................................
(Adres zamieszkania, tel. domowy)

6. Inspektorem nadzoru będzie: ......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

.........................................................................................................................................................................................
(Instytucja, tel. służbowy)

7. Planowany okres zajęcia pasa drogowego zgodnie z załączonym harmonogramem:
od dnia ......................................................... do dnia .....................................................................
Za okres końcowy zajęcia pasa uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania go
protokołem odbioru dla Wójta Gminy Piątnica.
Do wniosku dołącza się:
1. Plan sytuacyjny w skali 1 : 1000, lub w skali 1 : 500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej
powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku reklamy z podaniem jej wymiarów.
2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu.
W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym należy dołączyć dodatkowo:
3. Ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 lub 1 : 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego.
4. Informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym
lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektonicznobudowlanej.
6. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia robót.
7. Projekt obiektu budowlanego umieszczanego w pasie drogowym (na żądanie zarządcy drogi).
8. Pełnomocnictwo udzielone przez inwestora do reprezentowania go przez osobę trzecią w sprawach związanych
z zajęciem pasa drogowego.
9. Inne ...........................................................................................................................................................................
Wykonawca stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc przerobową, a także
rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia powyższych robót. Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam
własnoręcznym podpisem:
.................................................................
(podpis i pieczątka Wnioskodawcy)

UWAGA!
1. Jednocześnie z niniejszym wnioskiem należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń
infrastruktury technicznej.
2. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy, tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów,
powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi dojazdowe (za wyjątkiem objazdu
po istniejącej sieci dróg).
3. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ust 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U Nr 71 poz. 838 z 2000 r z póź. zamianami), zgodnie
ze stawkami określonymi Uchwałą Nr 98/XVI/04 Rady Gminy Piątnica z dnia 18 czerwca 2004 r w sprawie
określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 94,
poz. 1364).

