…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

…………………………
(miejscowość, data)

(wnioskodawca, adres, tel.)

Urząd Miejski w Nowogrodzie
Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu:



prowadzenia robót w pasie drogowym*
umieszczenia
urządzeń
infrastruktury
technicznej
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego*

niezwiązanych

……………………………………………………………………………………………………………
(Nr i nazwa drogi, odcinka, miejscowości)
CZĘŚĆ I

1. Rodzaj robót:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(dokładne określenie robót)
2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania
robót:
 jezdnia do 20% szerokości
dł. ………… szer. ……… pow. …………… m2


jezdnia od 21 do 50% szerokości

dł. …………

szer. ………

pow. …………… m2



jezdnia powyżej 50% szerokości

dł. …………

szer. ………

pow. …………… m2



chodnik do 20% szerokości

dł. …………

szer. ………

pow. …………… m2



chodnik od 21 do 50% szerokości

dł. …………

szer. ………

pow. …………… m2



chodnik powyżej 50% szerokości

dł. …………

szer. ………

pow. …………… m2



pobocze

dł. …………

szer. ………

pow. ……….……m2



drogi gruntowe, inne

dł. …………

szer. ………

pow….………..….m2

3. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się:
od dnia ……………………….… do dnia ………………………………
Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego
i przekazania go protokołem odbioru.
4. Dane o urządzeniach infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczonych w pasie drogowym/obiekcie inżynierskim**:
- rodzaj urządzenia……………………………………………………………………………
- obszar zabudowany, wymiary urządzenia, data umieszczenia:
długość/szerokość/średnica…………………….............. okres umieszczenia:……...............................
- powierzchnia rzutu poziomego urządzenia …………………………………………...m2

- obszar niezabudowany, wymiary urządzenia, data umieszczenia:
długość/szerokość/średnica…………………….............. okres umieszczenia:……...............................
- powierzchnia rzutu poziomego urządzenia …………………………………………...m2
5. Inwestor robót:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………...
……………………………………………………………………………………………………………
Sprawę prowadzi Pan/i:………………………………………. tel.……………………………………...
6. Wykonawca robót:………………………………………………………………......................
………………………………………………………………………………………………….………...
……………………………………………………………………………………………………………
7.Kierownik odpowiedzialny za wykonanie robót :
Pan(i)……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………................
nr tel.……………………………………………………………………………………………………...
Uwagi:……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………................
Wykonawca stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc
przerobową, a także rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia powyższych robót. Za okres
końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania go
protokółem odbioru do Urzędu Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Oświadczenie:
Przyjmuję odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181 ze zm.) – od dnia udzielenia
zezwolenia do dnia bezusterkowego odbioru pasa drogowego przez przedstawiciela upoważnionego
przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego. Udzielam gwarancji na okres 2 lat, obejmującej
odpowiedzialność za wszelkie odkształcenia nawierzchni i urządzeń inżynieryjnych bez względu na
to, czy dotyczą one wykonawstwa robót czy materiałów. W okresie gwarancji zobowiązuję się do
czuwania nad stanem technicznym nawierzchni i urządzeń w miejscu prowadzenia robót oraz
przyjmuję na siebie odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wszelkie szkody i straty
wynikłe w czasie prowadzenia robót jak i w okresie gwarancyjnym. Niniejszy wniosek stanowi
integralną część decyzji - zezwolenia na zajecie pasa drogowego . Prawidłowość danych na wniosku
potwierdzam własnoręcznym podpisem.

…………………………………
(podpis i pieczątka kierownika budowy)
………………………………….
(podpis i pieczątka wnioskodawcy)
*
**

- właściwe podkreślić
-wpisać rodzaje urządzeń lub „nie dotyczy”

CZĘŚĆ II
Warunki zajęcia pasa:
Na podstawie §1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. (Dz.U.2004.140.1481ze zm.) w
sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego:
1. Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa składa wniosek do zarządcy drogi o wydanie
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
2) cel zajęcia pasa drogowego;
3) lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy;
4) planowany okres zajęcia pasa drogowego.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć:
1) 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;
2) 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.
4. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób
zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
5. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy
dołączyć dodatkowo:
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) (1) oświadczenie o:
a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektonicznobudowlanej, 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.
6. 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:
1) projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym;
2) harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia
robót.
Za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie obiektów infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłaty,
zgodnie z §40 Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 j.t.) i Uchwałą
Nr L/310/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Do wniosku dołącza się pełnomocnictwo, jeżeli strona działa przez pełnomocnika, z dowodem wniesionej opłaty
skarbowej z tego tytułu w wysokości 17,00 zł
Wyrażam zgodę na wykorzystanie zawartych we wniosku danych osobowych w zakresie niezbędnym do
wydania zezwolenia i prowadzenia rejestru zezwoleń.

……………………………………
( podpis, pieczątka wnioskodawcy)

