…………………………………………
( miejscowość i data )
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Urząd Gminy Kobiele Wielkie

Wnioskodawca (imię i nazwisko, adres lub nazwa firmy)

ul. Reymonta 79,
97-524 Kobiele Wielkie

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
( nr i nazwa drogi, odcinek prowadzonych robót )

1. Rodzaj robót:

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
( dokładne określenie robót )

2. Dotyczy zezwolenia Wójta Gminy Nr …………………………… z dnia………………………………
3. Powierzchnia i rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania robót:
do 50% szerokości

dł. ........................... szer. ........................... pow. ........................... m2
dł. ........................... szer. ........................... pow. ........................... m2

powyżej 50% do całkowitego zajęcia

- chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych : dł. ...........................
szer. ........................... pow. ......................... m2
- na drogowym obiekcie inżynierskim: dł. ........................... szer. ........................... pow. ........................... m2
- inne elementy dł. ........................... szer. ........................... pow. ............................... m2

4. Termin zajęcia pasa drogowego od dnia .......................................... do dnia ..........................................
5. Łączna ilość dni …………………………………….
6. Powierzchnia umieszczonych urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, lokalizowanych w wyniku
prowadzenia robót:
3.1. - w jezdni ............................................m2
3.2. - poza jezdnią .............................................m2
3.3. - na drogowym obiekcie inżynierskim

3.4. - na okres od .............................

......................................................................m2

do ............................................................................

Uwaga: Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym Właściciel urządzenia winien dokonywać opłat rocznych za każdy rok
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym; za pierwszy rok umieszczenia w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja
ustalająca ich wysokość stała się ostateczna, a za lata następne w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany
rok - art. 40 ust. 13,13a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz.260 z późn. zm.).

Otrzymujący zezwolenie zobowiązany jest do zgłoszenia w trybie pilnym faktu zmiany właściciela
urządzeń lub zmiany adresu wskazanego we wniosku.
5.

Inwestor: ..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
( nazwa jednostki, adres, telefon )

6. Wykonawca robót: ...................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
( nazwa jednostki, adres, telefon )

– 2 –
7. Kierownik robót:
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
( imię i nazwisko ,adres, telefon )

Wykonawca stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc przerobową, a także
rozeznane uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerwy powyższych robót .
Potwierdza się przyjęcie wykonania oznakowania jak w projekcie w terminie określonym przez wykonawcę robót.
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem

Wnioskodawca:
.................................................................
( podpis i pieczątka )

Potwierdza się przyjęcie robót zleconych naprawy nawierzchni i innych w terminie jak wyżej

..........................................................................................................................................................................
( nazwa przedsiębiorstwa )

..........................................................................................................................................................................
( określenie robót )

............................................................................................................
(pieczątka i podpis kierownika odpowiedzialnego za roboty naprawcze )

Do wniosku dołącza się :
a) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni
zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;
b) 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.
c) projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych
robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, należy dołączyć dodatkowo:
a) 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;
b) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy
lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
c) W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w ust. 1, zarządca drogi może
zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:
− projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym;
− harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

Jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika, zobowiązany jest załączyć oryginał
pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17zł. wniesionej gotówką do kasy Urzędu Gminy Kobiele Wielkie lub

na konto nr 61-8267-1022-2002-0000-0589-0002 .- zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.
U. z 2012r., poz.1282 z późn. zm.). Dowód wpłaty pozostaje w dokumentach sprawy.
UWAGA: Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu , odkładu, urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt,
barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe ( za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg )

