Żychlin, dnia………………………

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO DROGI:
………………………………………………………………………….…………….……
/miejscowość, nr i nazwa drogi, jezdni, chodnika, placu /

Wnioskodawca :…………………………….....................................................................
/ nazwa Wnioskodawcy lub reprezentowany przez jego prawnych pełnomocników /

wnioskuję o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie elementów pasa drogowego:
jezdni - długość......; szerokość... ; powierzchnia...... m2 , o nawierzchni...............,
chodnika - długość. ; szerokość ..; powierzchnia....m2 , o nawierzchni .................
zieleńca - pobocza:.. m2 / w tym wjazdy...szt. o nawierzchni.................................
na okres : od dnia......... - do dnia..........tj .......dni
w celu prowadzenia robót:………………………..................................................
/przy robotach instalacyjnych podać wymiary montowanych urządzeń: długość w
mb oraz średnice/

………………………………………………………………………………………..…….
na zlecenie Inwestora........................................................................................................
Numer decyzji - pozwolenia na budowę...........................................................................
Lub zgłoszenia robót budowlanych ………………………………………………………..
Uwaga:
1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego należy złożyć co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem
przed planowanym terminem jego zajęcia.
2. Teren zajęty obejmie cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkład urobku, składowanie
materiałów, powierzanie zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i
dojazdowe za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg.

1. Wnioskodawca stwierdza, że znane mu są przepisy:
- ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2018 r. poz.2068 /; ze
zmianami ;
- Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 / ze zmianami ;
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego /Dz. U. z 2016 r. poz. 1264 /;
- Uchwała NR XXXIII/178/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządca jest
Gmina Żychlin;

2. Wykonawca zobowiązuje się:
- przystąpić do robót i zakończyć_ je w terminie;
- zgłaszać na piśmie i uzyskiwać zgodę na wszelkie zmiany w zakresie zwiększenia
zajmowanej powierzchni pasa drogowego, terminu realizacji, organizacji ruchu drogowego
oraz technologii wykonywania robót instalacyjnych i drogowych, określonych w wydanym
zezwoleniu;
- niezwłocznie powiadomić zarządca drogi o zakończeniu robót i uzgodnić termin
komisyjnego odbioru technicznego zajmowanego terenu;
- zapewnić swobodny dojazd w rejonie prowadzonych robót dla wszelkich pojazdów
uprzywilejowanych
3. Do niniejszego wniosku należy dołączyć:
- plan sytuacyjny pasa drogowego przewidzianego do zajęcia oraz harmonogram robót
określających termin ich wykonania /przy robotach planowych /, lub szkic z dokładną
lokalizacją i wymiarami przy robotach awaryjnych;
- kserokopię uzgodnienia z zarządcą drogi dokumentacji technicznej;
- projekt zabezpieczenia terenu objętego robotami, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa
ruchu drogowego, a na życzenie zarządcy drogi projekt organizacji ruchu w rejonie
przewidywanego zajęcia pasa drogowego;
4. Wykonawca jest poinformowany o tym, że:
- za zajmowanie terenu jezdni, chodnika, itp. pobierane będą opłaty przewidziane w uchwale
Nr XXXIII/178/13 Rady Miejskiej w Żychlinie;
- ponosić będzie odpowiedzialność za szkody majątku mające związek z prowadzonymi
robotami w czasie ich trwania oraz wskutek wad ujawnionych po ich zakończeniu, w okresie
obowiązującej gwarancji lub rękojmi za wady;
- ponosić będzie odpowiedzialność karno-administracyjną w przypadku prowadzenia robót
niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu oraz samowolnego zajęcia pasa
drogowego, a w przypadku robót awaryjnych za nie powiadomienie o powyższym zarządcy
drogi i doręczeniu wniosku o zajęcie pasa drogi w ciągu 2 dni po zgłoszeniu awarii.
5. Odpowiedzialny za stan robót oraz bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego, a także za
porządek i czystość w rejonie robót jest:
Kierownik budowy /robót ……………………………………………………………
Zamieszkały ………………………………………………………………………….
Seria i nr dowodu osobistego …………………………………………………………
Wydanego przez ………………………………………………………………………
Tel. służbowy …………………. Tel. prywatny ………………………
Nr uprawnień budowlanych ………………………………………………………….

……………….…………………………………………….
/pieczeń i podpis składającego wniosek/

