Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Krasnymstawie
ul. Piekarskiego 3
22-300 K-staw

Krasnystaw, dnia: ………………………

Potwierdzenie przyjęcia wniosku
___________________________________________________________________________
INWESTOR
PEŁNOMOCNIK
………………………………..
(nazwa)

………………………………..
(nazwa)

………………………………..
………………………………..

………………………………..
………………………………..

(adres)

(adres)

………………………………..
(numer telefonu, numer faxu)

………………………………..
(numer telefonu, numer faxu)

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
dróg zaliczonych do kategorii dróg publicznych gminnych, które dotyczy:
1. Prowadzenia robót w pasie drogowym *
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego:
……………………………………………………………………………………………..
(miejscowość, ulica, nr działki, obręb geodezyjny)

w celu:
…………………………………………………………………………………..…………
(rodzaj planowanych robót)

Na następujących warunkach:
a) całkowita powierzchnia zajmowanego odcinka pasa drogowego (powierzchnia obejmuje
miejsce wykopu, powierzchnię zajęcie przez urobek z wykopu, powierzchnię zajęcia
przez pracujący sprzęt oraz niezbędnych do pracy robotników) wynosi łącznie
……………………. m2, z czego:
Element pasa drogowego
Jezdnia do 25% szerokości

Długość (mb)

Szerokość (mb)

Powierzchnia (m2)

Jezdnia powyżej 25% szerokości do
100% szerokości
Pozostałe elementy pasa drogowego
(pasy dzielące jezdnię, chodnik, plac,
ścieżka rowerowa, ciąg pieszy, pobocze
utwardzone, inne)

b) okres zajęcia pasa drogowego: od dnia ……………. do dnia ….…………, tj.: ……….
dni; (za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień zakończenia robót i doprowadzenie pasa
drogowego do stanu zgodnego z wydaną decyzją oraz przekazania go protokółem zdawczym i odbiorczym
w przypadku robót trwających więcej niż 1 dzień lub protokołem zdawczo – odbiorczym w przypadku robót
trwających nie dłużej niż 1 dzień)

c) wnioskodawca stwierdza, że ma rozeznane uzbrojenie terenu do prowadzenia bez przerwy
ww. robót, posiada też zabezpieczony sprzęt, pełny asortyment materiałów i moc
przerobową na roboty drogowe umożliwiające przywrócenie pasa drogowego w terminie
określonym zezwoleniem do stanu użyteczności pierwotnej;

d) generalnym wykonawcą - osobą odpowiedzialną za prowadzenie prac będzie:
………………………………………….……………………………………………………..…
……………………………….………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…...
(nazwa firmy lub imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faxu)

e) numer zatwierdzenia projektu organizacji ruchu: …………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
2. Umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów
budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam *
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego:
……………………………………………………………………………………………..
(miejscowość, ulica, nr działki, obręb geodezyjny)

w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej / obiektu budowlanego /
reklamy *:
…………………………………………………………………………………..…………
(informacje o: urządzeniu - przyłącze, sieć, studnia, dodatkowe elementy uzbrojenia, obiekcie - obiekt małej
architektury, inne lub reklamie
Lp.
1
2
3
Rodzaj urządzenia (np.: przyłącze, sieć,
przewód, studnia, dodatkowe elementy
uzbrojenia itp.), w tym:
 Lokalizacja (w pasie drogowym
wzdłuż drogi, w poprzek drogi w
jezdni, w poprzek drogi poza jezdnią,
na drogowym obiekcie inżynierskim)
 Powierzchnia w rzucie poziomym (m2)
Rodzaj obiektu budowlanego (np.: obiekt małej
architektury itp. ), w tym:
 Wymiary zewnętrzne urządzenia w
rzucie poziomym (długość, szerokość)
 Powierzchnia w rzucie poziomym (m2)
Reklama, w tym:
 Wymiary zewnętrzne reklamy
(długość, szerokość)
 Ilość stron nośnika (jednostronny,
dwustronny)
 Powierzchnia (m2)
a) planowany termin umieszczenia urządzenia / obiektu / reklamy * w pasie drogowym

w bieżącym roku od dnia od dnia ……………. do dnia ….………… .
b) planowany termin umieszczenia urządzenia / obiektu / reklamy * w pasie drogowym po
roku bieżącym od dnia ……………. na okres ……………lat / do momentu ich usunięcia
z pasa drogowego *; (planowany okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym nie powinien być
krótszy niż planowany okres jego eksploatacji)
c)

właścicielem urządzenie / obiektu / reklamy * będzie:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

3. Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
w pkt 1-2 *
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego:
……………………………………………………………………………………………..
(miejscowość, ulica, nr działki, obręb geodezyjny)

na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-2:
…………………………………………………………………………………..…………
(informacja w jakim celu - koperta parkingowa, stoisko handlowe, inne)

Lp.
Koperta parkingowa, stoisko handlowe, inne, w
tym:
 Wymiary zewnętrzne (długość,
szerokość zajętego pasa)
 Powierzchnia zajętego pasa (m2)

1

2

a) okres zajęcia pasa drogowego: od dnia …………….
………. dni.

3

do dnia ….…………, tj.:

4. Wnioskodawca zobowiązuje się:
a) w przypadku etapowego prowadzenia robót załączyć harmonogram robót
z określonymi terminami i powierzchniami zajętych odcinków pasa drogowego,
b) przystąpić do robót i zakończyć w ww. terminie wraz z przywróceniem pasa drogowego
do poprzedniego stanu użyteczności;
c) zgłosić się do administratora drogi w celu protokolarnego przekazania odcinka drogi oraz
powiadomić go o rozpoczęciu i zakończeniu robót; (w przypadku zajęcia pasa drogowego na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - prowadzenia robót w pasie
drogowym oraz zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności)

…………………………………..
(podpis i pieczątka Inwestora /
Pełnomocnika)

Do wniosku dołącza się:
1.
2.
3.
4.
5.

Plan sytuacyjny w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000 ze szczególnym zaznaczeniem i zwymiarowaniem
miejsca planowanych prac;
Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prowadzonych robót
w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie;
Pełnomocnictwo (jeżeli Inwestor reprezentowany jest przez Pełnomocnika) wraz z potwierdzeniem
uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;
Harmonogram robót (tylko w przypadku robót prowadzonych etapami);
Wzór reklamy (w przypadku jeżeli wniosek dotyczy umieszczenia reklamy w pasie drogowym dróg
zaliczanych do kategorii dróg gminnych).

