………............…………, dnia .................................
.................................................
................................................

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
SEROCK
Rynek 21, 05 – 140 Serock

................................................
...............................................
dane wnioskodawcy (pieczątka)

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
na czas prowadzenia w pasie drogowym robót związanych z umieszczaniem
urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
(UMIESZCZENIE URZĄDZENIA)

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego drogi gminnej Nr…………………
nazwa drogi .... .................................................. ………....w miejscowości …………………………….....................
w celu …………………………………...................................................................................................................................................
dokładna lokalizacja ………………………………………….............................................................................................................
1.

2

Powierzchnia pasa drogowego, która zostanie zajęta w celu wykonania w/w robót: ............................................... m
(ogółem)

w tym:

2

- jezdnia ……………….......…………………….................................................................…...= ………. m
(długość x szerokość)

2

- pobocze ……………………….............................................................................…………....
=………...m
(długość x szerokość)

2

- chodnik …………….........................................................................................………...……….=…..…….m
(długość x szerokość)

2

- inne …………….....................................................................................................……………...=……..….m
(długość x szerokość)
Uwaga:

Teren zajęty 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).

2. Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym nie związanego z funkcjonowaniem
drogi:
2

a) w obszarze zabudowanym ……………………................................……………=…………………....m
(długość x średnica)

2

b) poza obszarem zabudowania ……………...................................……………….=…….……………...m
(długość x średnica)

3. Planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia:
od dnia …………………….…................……do dnia ………...................................…………………tj. dni ……………….....
4. Inwestorem robót jest: …………………………....................................................…………………………...............................
…………………………………………………….....................................................................…………………………………

Sprawę prowadzi Pan(i) …………...........................................……........…………… tel. ……………................……………….
5. Wykonawcą robót będzie: ……………………………….................................................................………………...................
………………………………………………………………………..............................................................................………….
6. Kierownikiem robót (odpowiedzialnym za wykonanie robót zgodnie z projektem, zezwoleniem zarządcy drogi i za
bezpieczeństwo ruchu oraz utrzymanie porządku) będzie Pan(i) ……….............................................………………………,
nr dowodu osobistego ……..........………...……...zam. w miejscowości ..............….........................................……………….,
ul.

…………………………………...…………nr

………......…….,

kod

pocztowy

……...............…………….,

nr uprawnień ……..........................................…………………...tel. służbowy ……………….........................................……….,
tel. domowy ……………….......................………………………

……………………………………
Podpis wnioskodawcy

W załączeniu *:
1.

projekt techniczny ( we fragmencie dotyczącym pasa drogowego),

2.

opinia ZUD wraz z mapą,

3.

decyzja o pozwoleniu na budowę,

4.

projekt czasowej organizacji ruchu wraz ze sposobem zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami
bezpieczeństwa ruchu drogowego, zatwierdzony przez Sekcję Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Legionowie oraz Referat Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Legionowie – 2 egz.,

5.

plan (szkic) sytuacyjny odcinka pasa drogowego z podaniem jego wymiarów i wyliczeniem zajmowanej powierzchni,

6.

harmonogram robót wraz ze szczegółowym wyliczeniem zajmowanych powierzchni – wymagany w przypadku
prowadzenia robót etapami,

7.

pełnomocnictwo Inwestora na reprezentowanie go w sprawach związanych z zajęciem pasa drogowego wymagane w
przypadku składania wniosku przez Wykonawcę robót.

* właściwe podkreślić

UWAGA:
Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym
terminem jego zajęcia.

