Kuźnica, dnia …………………………
Wnioskodawca:
……………………………………………..

Wójt Gminy Kuźnica

………………………………………..…….

ul. Pl. 1000-lecia P.P. 1
16-123 Kuźnica

………………………………………………

WNIOSEK
o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
CZĘŚĆ A
1. Inwestor:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...tel. …..…………………
(dokładne oznaczenie Inwestora, imię i nazwisko/nazwa, adres)

2. Wykonawca (podwykonawcy – jeśli są):
…………………………………………………………………………………………………...
................................................................................................................tel. …………………….
(dokładne oznaczenie Wykonawcy/Podwykonawcy, imię i nazwisko/nazwa, adres)

CZĘŚĆ B
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Nr ……......................
…………………………………………………………………………………………………...
(Nr i nazwa drogi, odcinka, obrębu, nr geodezyjny działki drogowej)

1. Rodzaj robót:
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….......
(dokładne określenie robót)

2. Powierzchnia zajętego pasa drogowego:
a) Jezdnia:
- długość …………….... mb, szerokość ………………. mb, powierzchnia ………………. m2
- rodzaj nawierzchni: ....................................................................................................................
(np. gruntowa, utwardzona kruszywem, kostka brukowa, POLBRUK, asfalt, itp.)

b) Chodnik:
- długość …………….... mb, szerokość ………………. mb, powierzchnia ………………. m2
- rodzaj nawierzchni: ....................................................................................................................
(np. polbruk, płytki betonowe)

c) Pobocze:
- długość …………….... mb, szerokość ………………. mb, powierzchnia ………………. m2
- rodzaj nawierzchni: ....................................................................................................................
(np. gruntowa, utwardzona kruszywem, kostka brukowa, POLBRUK, pas zieleni itp)

3. Okres zajęcia pasa drogowego**:
Od dnia ……………………………….. do dnia ………………………………………………..
Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i
przekazania go protokołem odbioru do tut. Urzędu.
** w przypadku zajęcia trwającego dłużej niż jeden dzień, należy do wniosku dołączyć
harmonogram prac zgodnie z załącznikiem nr 1
4. Kierownik robót/osoba odpowiedzialna za teren zajęcia pasa drogowego*:
a) imię i nazwisko ………………………………………………………………………………
b) adres zamieszkania …………………………………………………………………………..
c) tel. służbowy …………………………………………………………………………………
d) nr dowodu osobistego ………………………. wydany przez ……………………………….
5. Inspektor nadzoru (jeśli jest):
…………………………………………………………….. tel. ………………………………..
(imię i nazwisko, instytucja, tel. służbowy)

CZĘŚĆ C
1. Proszę o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogi gminnej nr ………………….
…………………………………………………………………………………………………...
(nr i nazwa drogi, odcinka, obrębu, nr geodezyjny działki drogowej)

niżej wymienionego urządzenia/obiektu budowlanego* niezwiązanego z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
…………………………………………………………………………………………………...
(nazwa urządzenia/obiektu)

Stosownie do ustaleń decyzji zatwierdzającej projekt budowlany/zezwalającej na
zlokalizowanie przedmiotowego urządzenia/obiektu budowlanego* nr …………………. z
dnia …………………….. wydanej przez ……………………………………………………….
2. Okres umieszczenia w pasie drogowym urządzenia/obiektu*:
od dnia ………………….…………………….. do dnia ………………………………………..
3. Powierzchnia pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy przedmiotowego
urządzenia/obiektu budowlanego* zgodnie z projektem technicznym wynosi: ……..…...m2.
Do wniosku dołącza się:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mapa syt.-wys. z wrysowanym obszarem zajęcia pasa drogowego oraz umieszczanego urządzenia
infrastruktury technicznej/obiektu budowlanego.
Kopia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany/zezwalającej na zlokalizowanie urządzenia
infrastruktury technicznej/obiektu budowlanego wydanej przez zarządcę drogi.
Projekt organizacji ruchu*** na czas wykonywania robót zatwierdzony przez Starostę Sokólskiego wraz
z informacją o sposobie zabezpieczenia robót***.
Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót do właściwego organu
budowlanego.
Harmonogram prac (załącznik nr 1) w przypadku zajęcia trwającego dłużej niż jeden dzień.
Oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora jeżeli z wnioskiem występuje osoba
reprezentująca interes strony postępowania wraz z oryginałem potwierdzenia wniesienia zapłaty opłaty
skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł (dokonanej na konto Urzędu Gminy Kuźnica, nr
rachunku: 37 8093 0000 0000 1124 2000 0010 lub w kasie Urzędu).

Teren zajęcia pasa drogowego obejmuje cały plac budowy, tj. powierzchnię rozkopu,
odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt itp.

Prawidłowość danych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

……………………………….
(Podpis i pieczątka Inwestora)

………………………………………
(Podpis i pieczątka Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
*** jeżeli tak stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).

