…………………………………. dn. …………………………
………………………………………………………….
(oznaczenie wnioskodawcy)

…………………………………………………………
…………………………………………………………
(adres)

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
WNIOSEK
Proszę o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego drogi gminnej Nr
……………………………………………………………………………………..
(Nr drogi, nazwa drogi odcinek prowadzonych robót)

w celu wykonania:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
powierzchnia pasa drogowego zajęta w celu wykonania w/w robót: ……….... m2,
w tym - jezdnia: ……………………...………………………….. =.………….m2,
- chodnik, plac, ścieżka rowerowa, zatoka postojowa,
…………………………………………………………….=.………….m2,
- pobocze, zieleń
…………………………………………………………….=.………….m2,
- pozostałe .……………………………………………….=.………….m2.
Planowany termin zajęcia pasa drogowego : od dn. …………… do dn. ………….
tj dni …….

Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu

poprzedniego i przekazanie go protokołem obioru podpisanym przez przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy
Łosice.

Wykonawcą robót będzie …………………………………………………………
Kierownikiem budowy ( robót) – odpowiedzialnym za wykonie robót z godnie z
projektem, zezwoleniem zarządu drogi i za bezpieczeństwo ruchu oraz

utrzymanie porządku, będzie Pan/i ………………………………………………..
zam. ul. ……………………….. nr …………., kod pocztowy………………...
m-ć ……………………………..nr uprawnień ……………………………………
tel. komórkowy …………………………..
PRAWIDŁOWOŚĆ DANYCH POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNYM PODPISEM

………………………………………….
Podpis wnioskodawcy

W załaczeniu:*
1. plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia (szkic) w skali 1 :1000 lub
1: 500, ze szczegółowym wyliczeniem zajętej powierzchni pasa drogowego,
2. prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie ( na podstawie Art.29
Prawa Budowlanego) zamiaru wykonania robót budowlanych z potwierdzeniem
przyjęcia go przez właściwy organ administracji architektoniczno- budowlanej,**
3. zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robót – 1 egz.,**
4. informacja o zabezpieczeniu robót – jeśli nie jest wymagany projekt organizacji
ruchu,
5. pełnomocnictwo udzielone przez inwestora do reprezentowania go przez osobę trzecią
w sprawach związanych z zajęciem pasa drogowego + opłata skarbowa 17 zł,***
6. harmonogram robót - wymagany w przypadku prowadzenia robót etapami,
7. inne ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
- * niepotrzebne skreślić,
- ** dopuszcza się złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
- *** ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86. Poz.960 ze zm.)

UWAGA:
Wniosek o zajęcie pasa drogowego

należy złożyć, z co najmniej

miesięcznym

wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajęcia.
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).

