WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
dotyczącego prowadzania robót w pasie drogowym drogi gminnej
Lisia Góra, dnia .................................

Wójt Gminy Lisia Góra
Ul. 1 Maja 7
33-140 Lisia Góra
Zajmujący ( Inwestor zadania bądź wykonawca jeżeli posiada pełnomocnictwo Inwestora)
…………………………………………………………………………………………………………
adres……………………………………………………
tel. ………………………………… …..
działający z upoważnienia
Inwestora zadania : …………………………………………………………………………………….
Adres …………………………………………………………………………………………………...
na podstawie upoważnienia nr……………………… z dnia …………………………………………
1. Cel zajęcia pasa drogowego : ………………………………………..…………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
2. Lokalizacja i powierzchnia zajętego pasa drogowego:
a) droga gminna nr …………………….…….. działka nr…………………………. ………………..
w miejscowości ………………………………………………………………………………………….
na odcinku ………………………………………………………………………………………………
b) powierzchnia zajęcia ( łączna ) ……………………………………....…….. m²
c) planowany okres zajęcia pasa drogowego od dnia…………………………do dnia …………………
d) ilość dni ………………………………

Nazwa zajętego elementu
drogi elementu

Jezdnia do 20% szerokości
Jezdnia powyżej 20% do
50% szerokości
Jezdnia powyżej 50%
szerokości do całkowitego
zajęcia jezdni
Pas dzielący, pobocza,
chodnik, place, zatoki
postojowe, autobusowe,
ścieżki rowerowe, ciągi
piesze

Długość
zajętego
elementu drogi
[mb]

Szerokość
[mb]

Powierzchnia
[mb]

Ilość dni

Termin robót

3. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót prowadzonych w pasie drogowym zostanie wykonane
zgodnie z Projektem …………………………......................................................................................................
zatwierdzenie nr …………………………………………………………………………….......................
4. Wykonawcą robót będzie …………………………………………………………………..................
(nazwa, adres)
6. Kierownikiem robót będzie : imię i nazwisko ……………………………………..............................
adres zamieszkania………………………………………………………………………….........................
telefon …………………………………………………………………………………………………
Inwestor zadania /wykonawca zadania stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz
odpowiedni sprzęt i moc przerobowa, a także rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerwy
powyższych robót.

…………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

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) 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 tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa
ruchu drogowego)
3) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji
ruchu;
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) pełnomocnictwo (w przypadku składania wniosku przez wykonawcę).
UWAGA: Wniosek wraz załącznikami należy złożyć na dzienniku podawczym pok. nr 10/

