…………………………………
( miejscowość i data )

……………………………………
(wnioskodawca)

……………………………………
……………………………………
(adres , nr telefonu)

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA
ROBÓT W PASIE DROGOWYM
1. Nazwa jednostki wnioskującej: ..................................................................................................................................
(imię i nazwisko oraz adres lub nazwa i siedziba, tel., NIP)

..............................................................................................................................................................................................

działając w imieniu własnym* / z upoważnienia inwestora* .....................................................................................
(imię i nazwisko oraz adres lub nazwa i siedziba, tel., NIP)

..............................................................................................................................................................................................

2. Cel zajęcia: ....................................................................................................................................................................
3. Lokalizacja: ...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

4. Rodzaj oraz powierzchnia zajęcia pasa drogowego w metrach kwadratowych:
−

jezdnia: długość ............. x szerokość .............. = powierzchnia: .................. m2,

rodzaj nawierzchni ....................

−

chodnik: długość ............ x szerokość .............. = powierzchnia: .................. m2,

rodzaj nawierzchni ...................

−

pobocze: długość ............ x szerokość .............. = powierzchnia: .................. m2,

rodzaj nawierzchni ...................

5. Termin zajęcia: od dnia ……………..………… do dnia …………………………………..
6. Wykonawca zakresu rzeczowego:
a) nazwa jednostki: ..........................................................................................................................................................
b) adres, telefon: ..............................................................................................................................................................

7. Wykonawca robót drogowych:
a) nazwa jednostki: ..........................................................................................................................................................
b) adres, telefon: ..............................................................................................................................................................

8. Osoba odpowiedzialna za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu:
a) imię i nazwisko: ..........................................................................................................................................................
b) adres, telefon: ..............................................................................................................................................................

9. Załączniki:
a) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej
powierzchni zajęcia pasa drogowego,
b) plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
c) zatwierdzony projekt lub schemat /gdy nie jest wymagany projekt/ organizacji ruchu,**
d) informację o sposobie zabezpieczenia robót,**
e) szczegółowy harmonogram robót /w przypadku etapowego prowadzenia robót/,**
f) uzgodnienie dokumentacji,
g) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o
zgłoszeniu budowy prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

h) Kopię decyzji zarządcy drogi z dnia ........................................ Nr ................................................. uzgadniającej
lokalizację urządzeń w pasie drogowym.

10. Oświadczenie:
Zobowiązujemy się do wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną i ustaleniami technicznymi
wynikającymi z pozwolenia na budowę (zgłoszenia). Przyjmujemy odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe
oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Zobowiązujemy
się do czuwania nad stanem technicznym nawierzchni i urządzeń w miejscu robót w okresie dwuletniej gwarancji,
przyjmujemy na siebie odpowiedzialność w stosunku do osób trzech za wszelkie szkody i straty wynikłe zarówno w
trakcie robót, jak i w okresie gwarancji. Zgodnie z uchwałą Nr XIII/79/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia
26 października 2007r. zobowiązujemy się do wniesienia należnych opłat. Zapewniamy wykonanie robót drogowych
doprowadzonych pas drogowy do stanu pierwotnego w terminie ustalonym w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego.
Zakres oraz technologię robót przywracających stan użyteczności pasa drogowego po prowadzonych
rozkopach, jak i innych pracach, wykonamy zgodnie z zaleceniami protokołu przekazania terenu. Zobowiązujemy się
do czuwania nad stanem technicznym wykonanych robót w okresie dwuletniej gwarancji, licząc od daty zwrotu terenu
zarządcy oraz dokonywania napraw gwarancyjnych w terminach wskazanych przez Referat Dróg i Transportu. W
przypadku stwierdzenia usterek przed zakończeniem okresu gwarancji, których nie da się usunąć przed upływem tego
terminu /np. z uwagi na warunki pogodowe/ zobowiązujemy się usunąć usterki w terminie określonym w
sporządzonym na tę okoliczność protokole.
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

...........................................................
(podpis składającego wniosek i oświadczenie)

Objaśnienia:
1.
2.
3.
4.
5.

Teren zajęty w pasie drogowym 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).
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu oraz o
powierzchni większej niż określono w zezwoleniu zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej
opłaty,
opłacie skarbowej podlegają: pełnomocnictwo – 17,00zł
* niepotrzebne skreślić
**jeżeli tak stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481):

