……………………………….......

…………………………….........

Wnioskodawca ( imię, nazwisko lud nazwa firmy)

miejscowość, data

………………………………………
Adres

………………………………………
………………………………………
………………………………………
Telefon

Wójt Gminy Brójce
95-006, Brójce 39

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
Zgodnie z art. 40 ust 1-16 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.
2068, ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie warunków udzielania
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz.1264),

1. Wnioskodawca:
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko, adres lub nazwa i siedziba firmy, regon, NIP, KRS

2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego pokrywa:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………
3. Cel zajęcia pasa drogowego:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………
4. Lokalizacja zgodnie z decyzją ………………………… nr ……………………………….
z

dnia

……………………………………….

…………………………………
*

niepotrzebne skreślić

1

/

uzgodnieniem

z

dnia

5. Szczegółowe określenie lokalizacji:
a) droga gminna, powiatowa*

nr………….., kilometraż ………………., miejscowość

…………………..……, ulica ……………………, nr działki …………………….., obręb
…………………………….. ,
6. Planowany okres zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót:
od dnia ………………………….. do dnia…………………..……tj. …………………..dni
7. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas
wykonywania robót:
jezdnia:
długość………………………., szerokość……………….., powierzchnia………………….m².
Zajęcie do 20% szerokości/ powyżej 20% do 50%, powyżej 50% *
Pozostałe elementy:
………………….
rodzaj elementu

długość………..................…., szerokość…………………., powierzchnia…………..…….m².
Pozostałe elementy:
………………….
rodzaj elementu

długość………..................…., szerokość…………………., powierzchnia………………...m².

Inne uwagi:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…..……………………………
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1. Plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
2. Projekt organizacji ruchu albo ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1: 25000
z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego wraz z informacjami
o sposobie zabezpieczania robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
3. Pełnomocnictwo inwestora, jeżeli wnioskodawca nie jest inwestorem, wraz z opłatą
skarbową w wysokości 17 zł
4. Oświadczenie o posiadaniu, jeśli jest wymagane, ważnego pozwolenia na budowę
obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub
*

niepotrzebne skreślić
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prowadzonych robót drogowych właściwemu organowi administracji architektoniczno
– budowlanej lub o zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych,
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla
których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

*

niepotrzebne skreślić
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