……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………, ………………………………r.
(miejscowość i data)

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko oraz adres lub nazwa i siedziba
podmiotu występującego z wnioskiem)

Starostwo Powiatowe
w Lublińcu
Wydział Komunikacji, Drogownictwa
i Transportu
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nr i nazwa drogi, odcinka, miejscowość oraz km)

1. CEL ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. WYMIARY, POWIERZCHNIA ORAZ RODZAJ ELEMENTÓW PASA DROGOWEGO:
Zajęcie pasa drogowego do 20% szerokości jezdni:

pow.
…………………… m2
pow.
…………………… m2
pow.
…………………… m2

dł. …………… m

szer. ……………… m

dł. …………… m

szer. ……………… m

dł. …………… m

szer. ……………… m

dł. …………… m

szer. ……………… m

pow.
…………………… m2

Zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego:

dł. …………… m

szer. ……………… m

Umieszczanie w pasie drogowym obiektów
budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego

pow.
…………………… m2

dł. …………… m

szer. ……………… m

pow. …………… m2
rzutu pionowego

Umieszczanie w pasie drogowym reklam

dł. …………… m

szer. ……………… m

pow. …………… m2
rzutu pionowego

dł. …………… m

szer. ……………… m

pow. …………… m2
rzutu pionowego

dł. …………… m

szer. ……………… m

pow. …………… m2
rzutu pionowego

Zajęcie pasa drogowego od 20% do 50% szerokości
jezdni:
Zajęcie pasa drogowego powyżej 50% szerokości
jezdni:
Zajęcie chodników, placów, zatok postojowych i
autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów
pieszych:

Umieszczanie w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Umieszczanie na drogowym obiekcie inżynierskim
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego

3. PLANOWANY TERMIN ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO:
od ………………………………………

do ………………………………………

Ilość dni: ……………………………

1

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STAN ROBÓT, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU KOŁOWEGO I PIESZEGO
ORAZ PORZĄDEK I CZYSTOŚĆ W REJONIE ROBÓT PONOSI:
Kierownik robót: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zam.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. służbowy: …………………………………………………
Nr i zakres rzeczowych uprawnień budowlanych:

Tel. prywatny:

………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zrzeszony w Izbie Inżynierów Budownictwa nr rejestru: …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inspektor nadzoru:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zam.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. służbowy:

…………………………………………………

Nr i zakres rzeczowych uprawnień budowlanych:

Tel. prywatny:

………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zrzeszony w Izbie Inżynierów Budownictwa nr rejestru: …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. WYKONAWCA oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do prowadzenia robót, dysponuje
niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz
pracownikami zdolnymi do wykonania robót.
Z chwilą otrzymania zezwolenia zobowiązujemy się do przestrzegania postanowień przepisów Ustawy
o drogach publicznych (Dz.U. nr 71, poz.838 z 2000r. z późn. zmianami) oraz warunków określonych
w zezwoleniu.

……………………………………………………………

………………………………………………………………

podpis osoby odpowiedzialnej

podpis wnioskodawcy

ZAŁĄCZNIKI:
1.
2.

3.
4.

Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej
powierzchni zajęcia pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu (jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza
widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych)
sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
(Dz.U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729).
Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Pełnomocnictwo wydane zgodnie z art. 33 Kpa, jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik.
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