……………………………………………..

………………………………………..
Miejscowość, data

Inwestor (nazwa, adres)

………………………………………………
………………………………………………
Imię, nazwisko i adres pełnomocnika (jeśli został ustanowiony)

………………………………………………
nr telefonu kontaktowego / e-mail kontaktowy

Wójt Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy
Nr decyzji lokalizacyjnej: .......................................
WNIOSEK
O wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej:
…………………………………………………………………………………………………...
/nr drogi, nazwa ulicy, miejscowość/
Nr działki drogowej, obręb: ……………………………………………………………………
1.Cel zajęcia pasa drogowego, rodzaj robót:……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
2. Wymiary, powierzchnia oraz
prowadzenia robót:
Długość
/m/

rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas
Szerokość
/m/

Powierzchnia
/m2/

Rodzaj
Nawierzchni

Jezdnia
Pobocze
Chodnik
Inne………………
W przypadku prowadzenia prac etapowych, do wniosku proszę dołączyć harmonogram robót, gdzie należy
umieścić zajmowaną powierzchnię na czas robót na każdy dzień.

3. Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń umieszczanych w pasie drogowym w wyniku
prowadzenia robót: (rury, rury osłonowe, kable, słupy oświetleniowe, itp.)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Łączna powierzchnia umieszczanych urządzeń (m²): …………………….………………….…
W przypadku prowadzenia prac etapowych, do wniosku proszę dołączyć harmonogram umieszczenia urządzeń
z podaniem powierzchni umieszczanej na każdy dzień prac.

4. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się:
od dnia ……………………………………. do dnia……………………………………………

5. Wykonawcą robót będzie:…………………………………………………………………….
/nazwa i adres firmy – pieczątka/

…………………………………………………………………………………………………...
6. Kierownikiem robót/osobą do kontaktu będzie:……………………………………………...
/imię i nazwisko, numer telefonu/

…………………………………………………………………………………………………...
7. Osobą kontaktową do zgłaszania prac naprawczych będzie:………………………….……...
/imię i nazwisko, numer telefonu/

…………………………………………………………………………………………………..

Do wniosku dołącza się (proszę zazaczyć załączniki skłądane wraz z wnioskiem) :
1.

Plan sytuacyjny, z którego wynika zakres prowadzonych prac,

2.

Harmonogram robót w przypadku długotrwałego zajęcia pasa,

3.

Uzgodnienie lokalizacji – kserokopia,

4.

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu,

5.

Schemat zabezpieczenia robót,

6.

Pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem opłaty za pełnomocnictwo,

7.

Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu
budowy

lub

prowadzonych

robót

właściwemu

organowi

administracji

architektoniczno – budowlanej,
8.

………………………………………………………………………………….

Potwierdzam, że posiadam pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc
przerobową, a także rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerwy i w podanym
terminie ww. robót i nie wnoszę uwag do danych zawartych we wniosku.
…………………………………………
Wykonawca /pieczątka/

………………..
/podpis/

………………….............................................................
/podpis wnioskodawcy/

Forma odbioru decyzji/ uzgodnienia: osobisty

UWAGA !!!
Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić po
uzyskaniu od zarządcy drogi decyzji zezwalającej na zajęcie pasa oraz protokołu przekazania
pasa drogowego Wykonawcy.
Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania
materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe (za
wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg).

