…………………………………......

Radzyń Podlaski, dnia ……………………

(nazwa wnioskodawcy)

Wójt Gminy
Radzyń Podlaski
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi
…………………………………………………………………………………………………………………………
(nr i nazwa drogi, odcinka, miejscowość)

1. Rodzaj robót :
…………………………………………………………………………………………………………………….
2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas
prowadzenia robót1 :
a) jezdnia :
długość …..……. mb, szerokość ……..…. mb, powierzchnia …..……… m2
b) inne, utwardzone elementy pasa drogowego :
………………………………………………………………………………………………………….
(wymienić)

długość …..……. mb, szerokość …..……. mb, powierzchnia ……..….. m2
c) inne, nieutwardzone elementy pasa drogowego :
………………………………………………………………………………………………………….
(wymienić)

długość …..……. mb, szerokość ……..…. mb, powierzchnia ……….... m2
3. Rodzaj, wymiary, powierzchnia rzutu poziomego urządzenia niezwiązanego z
funkcjonowaniem drogi, umieszczonego w pasie drogowym2 :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
4. Okres zajęcia pasa drogowego :
od dnia …………………………… do dnia …………………………… liczba dni ………………..
5. Wnioskowany okres opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia
urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi :
od dnia …………………………… do dnia …………………………… liczba dni ………………..

______________________________________
1

Na podstawie danych zawartych w planie sytuacyjnym, dołączonym do wniosku. Teren zajęty obejmuje plac
budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt,
barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe za wyjątkiem objazdu od istniejącej sieci dróg.
2
Na podstawie projektu technicznego. Należy podać powierzchnię rzutu poziomego urządzenia, mierzoną po
zewnętrznym obrysie największych elementów urządzenia.

6. Wykonawcą robót będzie :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
7. Kierownikiem robót będzie : ……………..…………………………………………………………….

Wykonawca robót stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz
odpowiedni sprzęt i moc przerobową, a także rozeznanie uzbrojenia terenu do
prowadzenia robót w pasie drogowym.
…………………………………………….
(podpis wykonawcy robót)

Prawidłowość danych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.
……………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

Uwagi :
Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do
stanu pierwotnego, przekazania go protokółem odbioru do Zarządu drogi i musi się
zawierać w okresie objętym zezwoleniem.

Do wniosku dołącza się :
1. Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej
powierzchni pasa drogowego.
2. Szczegółowy harmonogram robót.
3. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
4. Kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.
5. Kopię uzgodnienia dokumentacji.

