…………..…….dn. ………..…… r.
......................................................................................
(właściciel urządzenia/imię i nazwisko/nazwa podmiotu)

………………………………………………………..
………………………………………………………..
(adres zamieszkania lub siedziby)
………………………………………………………..
………………………………………………………..
(PESEL/NIP/REGON)

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY MORDY
08-140 Mordy
ul. Kilińskiego 9
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia w pasie
drogowym robót związanych z umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

(PROWADZENIE ROBÓT)
W związku z decyzją nr …...…………………………....................................................
z dnia …………………….………………….……….r., stanowiącą zgodę na lokalizację
urządzenia*/obiektu budowlanego*/reklamy* (*niepotrzebne skreślić).
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
Nr. ……………………………………………………………………………………..………..
dokładna lokalizacja: działka nr ewid. ………………. obręb: ………..……………..…….,
działka nr ewid.……………….………. obręb: …………………………..……………….….
w celu wykonania:
………………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………...……………
1. Powierzchnia pasa drogowego zajęta na cele niezwiązane z budową, przebudową,
utrzymaniem, remontem i ochroną dróg:

m2

w tym:
- jezdnia do 20% szerokości włącznie:

m2

- jezdnia powyżej 20% do 50% szerokości włącznie:

m2

- jezdnia powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni:

m2

- pobocza, pasa zieleni, chodnika, placu, zatoki autobusowej i postojowej, ścieżki
rowerowej:

m2

2. Powierzchnia pasa drogowego zajęta w celu umieszczenia obiektów budowlanych
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
………………m2 , w tym:
- rzut poziomy obiektu budowlanego:
- powierzchni reklamy:

m2

m2

3. Planowany termin zajęcia pasa drogowego od dn. ……………….. do dn. …………………
tj.

dni.

Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do
stanu poprzedniego i zgłoszenia do odbioru.
4. Inwestorem robót jest: ………………………………………………………………………
………………………………….. .……………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………..
5. Wykonawcą robót będzie: ........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
6. Kierownikiem budowy (robót) odpowiedzialnym za wykonanie robót, bezpieczeństwo
ruchu oraz za utrzymanie porządku, będzie Pan/i……………..……………………………….
…………………………………………..tel. komórkowy………………..…………………….
7. Inspektorem nadzoru będzie Pan/i ...........................................................................................
………………………………………………………………………..………………………….
8. Rodzaj i zakres przyjętych robót do odtworzenia: ..................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.
.................................................
Podpis wnioskodawcy i pieczęć

Uwaga: Jednocześnie z niniejszym wnioskiem należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia
w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej.

W załączeniu/wymagane dokumenty:
1. Plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest
wymagany projekt organizacji ruchu.
2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i
podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa, a w przypadku
umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów.
3. Oświadczenie o:
a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub
b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej lub
c) zamiarze
budowy
przyłącza
elektroenergetycznego,
wodociągowego,
kanalizacyjnego, gazowego, cieplnego i telekomunikacyjnego, dla których
sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
4. Kopia decyzji, wyrażającej zgodę na lokalizację urządzenia w drodze, wydanej przez
zarządcę drogi.
5. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robót, jeżeli zajęcie pasa drogowego
wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
6. Informacja o sposobie zabezpieczenia robót wraz ze schematem – jeśli nie jest
wymagany projekt organizacji ruchu.
7. Harmonogram robót – wymagany w przypadku prowadzenia robót etapami.
8. Informację o zakresie i technologii robót przywracających stan użyteczności
pierwotnej.
9. Ewentualne pełnomocnictwo i potwierdzenie wniesionej opłaty skarbowej.
10. Inne ...................................................................................................................................

