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

Nowy Kawęczyn , dnia.........................................................

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

................................................................................
Wnioskodawca - Inwestor /adres

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

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
Nowy Kawęczyn 32
96-115 Nowy Kawęczyn

działający przez Pełnomocnika *
................................................................................
................................................................................
telefon

Wniosek
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu :
1. Prowadzenia robót w pasie drogowym w terminie………………………………………………………...........................................................
2.Umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego w okresie :
od ………………………………………................................ ...........do …………………………………………...................................................................
Lokalizacja: nr drogi..................................................przebieg……………………………………………………............................................................
………………………………………………………………………………………………………… .....................................................................................................
w miejscowości……………………………………………..w gminie........................................................................................................................
w związku z realizacją zadania .................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
(dokładne określenie robót)

*Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania robót:
Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez
sprzęt, pojazdy, barakowozy)
rodzaj zajmowanych elementów drogi
Jezdnia
Chodnik/ciąg pieszy
pobocze
plac/zatoka postojowa
Scieżka rowerowa
pozostałe elementy pasa drogowego (rów,
teren zieleni #…………………………………
# wymienić /
wykreślić niewłasciwe

długość
w mb

szerokość
w mb

powierzchnia
2
wm

% szerokości
jezdni

*Powierzchnia pasa drogi zajęta przez rzut poziomy urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg, lokalizowanych w pasie
drogowym, w wyniku prowadzonych robót:
2

lokalizowanego wzdłuż drogi : w jezdni …………………….......... m , poza jezdnią …………………………………........................................... m
lokalizowanego w poprzek drogi…………………….............................................................................................. m

2

2

Uwaga: opłata uiszczana corocznie na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.260 ze zm)
Za początkowy dzień zajęcia pasa drogowego rozumie się dzień określony w decyzji zarządcy drogi ( zgodny z protokółem przekazania Wykonawcy
- terenu robót) Za okres końcowy uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania go protokółem zarządcy drogi

3.Wykonawca zakresu rzeczowego :
............................................................................................................................................................................................................
adres..................................................................................................................................................................................................
telefon służbowy.............................................................................................................................................................................
4. Osoba odpowiedzialna za teren budowy:
imię, nazwisko , tel. służbowy.
............................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Do wniosku załącza się:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1: 500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni
zajęcia pasa drogowego
2.

Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego

3. zatwierdzony projekt organizacji ruchu
bezpieczeństwa ruchu drogowego

określający również sposób zabezpieczenia robót – zgodnie z wymogami

4.
oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu
zamiaru budowy lub prowadzeniu robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej lub kopia warunków
przyłączenia do sieci (od gestora urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, energetycznych itp.)
5.

harmonogram robót –jeżeli roboty prowadzone będą etapowo

6.

Pełnomocnictwo, jeżeli Inwestor działa przez Pełnomocnika

7.

inne......................................................................................................................................................................................................

........................................................
pieczątka, podpis Wnioskodawcy

Opłata skarbowa:
-

dowód zapłaty w kwocie 17,0 zł należy dołączyć do składanego pełnomocnictwa

-

decyzja zwolniona z opłaty skarbowej

