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

(miejscowość, data)

Administracja Zasobów Komunalnych
ul. Szkolna 13,
43-230 Goczałkowice-Zdrój

(dane wnioskodawcy, adres / siedziba, nr telefonu)
........................................
(nr decyzji lokalizacyjnej)
Państwa znak: …………………………

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
zgodnie z art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 21.03.1985r., o drogach publicznych.

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego:
 jezdni od 20% szerokości
długość …….……...., szerokość ………...….., powierzchnia …...…....….m²,
 jezdni do 20% szerokości
długość …………..…, szerokość …………….., powierzchnia …….….…….m²,
 chodnika
długość …………….., szerokość …………….., powierzchnia ……...........m²,
 pobocza
długość …………….., szerokość …………….., powierzchnia ……...........m²,
drogi gminnej:
 ul. ……………………………......................................, działka nr ……………………………………………………………..
w celu prowadzenia robót polegających na: .................................................................................................
(dokładne określenie rodzaju i zakresu robót)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
w okresie od dnia ............................................do dnia .................................................... razem dni: …….…..
Inwestor:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(dane Inwestora, adres / siedziba, nr telefonu)

Wykonawcą robót na terenie zajmowanego pasa drogowego będzie:
Nazwa firmy: ..................................................................................................................................................
Adres firmy: ...................................................................................................................................................
Kierownik robót: ..............................................................................................tel. ….....................................
VERTE

Do wniosku należy dołączyć (zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 01.06.2004r., w sprawie określenia
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego):
1.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.
2.Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500*, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów
planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
3.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.
Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób
zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. Oświadczenie Inwestora 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 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.
5. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej* - jeżeli wnioskodawca jest
podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.
6. Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – jeżeli
wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
oraz dodatkowe dokumenty na żądanie zarządcy drogi:
1. Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym.
2. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia
robót.

Forma odbioru decyzji: osobiście / pocztą*
*niewłaściwe skreślić

.………………………………….……………….
(podpis osoby składającej wniosek)

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

(miejscowość, data)

.....................................................................................
.....................................................................................
(dane Inwestora, adres / siedziba, nr telefonu)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że (właściwe pole należy zaznaczyć krzyżykiem):

□
□
□

posiadam ważne pozwolenie na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym – wydane
przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,
dokonałem zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej,

zamierzam budować przyłącze elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe,
cieplne, telekomunikacyjne*, dla którego sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego,

w jezdni / w innym elemencie pasa drogowego* drogi gminnej ulicy: ……………………………………………...………
(nazwa ulicy / nazwa elementu pasa drogowego)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
działka nr ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

dotyczące …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wymienić rodzaj budowy, robót lub obiektu budowlanego, przyłącza, umieszczanego w pasie drogowym)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Powyższe oświadczenie składam świadom/a* odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy.

*niewłaściwe skreślić

.………………………………….……………………
(podpis Inwestora lub pełnomocnika)

