……………………, dnia …………….
………………………………
………………………………
………………………………
dane wnioskodawcy (pieczątka)

Wójt Gminy Pomiechówek
ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechówek

Wniosek
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego drogi gminnej
Nr ……………… nr ewid. działki ………………….., ul. …………………………………….
w miejscowości …………………………………. w celu ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
1. Powierzchnia pasa drogowego, która zostanie zajęta w celu wykonania w/w robót
………………… m2, w tym:
- zajęcie jezdni do 20 % szerokości ............ ………………………. = ………………... m2
(długość x szerokość)

- zajęcie jezdni powyżej 20 % do 50 % ............................................. = ......................... m2
(długość x szerokość)

- zajęcie jezdni powyżej 50 % do 100 % ............................................ = ......................... m2
(długość x szerokość)

- zajęcie chodnika, zatok parkingowych i przystankowych, ścieżek rowerowych, pasów
dzielących, ciągów pieszojezdnych itp .............................................. = ........................ m2
(długość x szerokość)

- pozostałe elementy drogi ............................................................……= ……………… m2
(długość x szerokość)

2. Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym nie
związanego z funkcjonowaniem drogi: ................................................... = ................. m2
(długość x średnica)

3. Powierzchnia zajęcia pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego,
niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
-.............................................................................................. = .................. m2
(długość x szerokość)

4. Zajęcie pasa drogowego za każdy dzień 1 m2 reklamy:
- okolicznościowej nad jezdnią typu „banner” .......................................................... m2
(pow. całk. reklamy)

2

- o pow. do 1 m umieszczanej nad lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność
gospodarcza, zawierającej wyłącznie informację o prowadzonej przez przedsiębiorcę
działalności gospodarczej ........................................................................................ m2
(pow. całk. reklamy)

- zawierające informacje o jednostkach samorządu terytorialnego, w szczególności w postaci
planów, map, tablic, plansz itp.
.......................................................................... m2
(pow. całk. reklamy)

- reklamy inne niż wyżej wymienione ........................................................................ m2
(pow. całk. reklamy)

5. Planowany termin zajęcia pasa drogowego w celu wykonania w/w robót:
od dnia ……………………………. do dnia ………………………., tj. dni ……….…..
6. Inwestorem/wykonawcą* robót jest:………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
sprawę prowadzi Pan(i) …………………………………………, tel. ………………….
7. Kierownikiem robót (odpowiedzialnym za wykonanie robót zgodnie z projektem,
zezwoleniem zarządcy drogi i za bezpieczeństwo ruchu oraz utrzymanie porządku),
będzie Pan(i) ……………………………………………………………………………,
nr uprawnień ………………………………………., tel. ……………………………….
*niepotrzebne skreślić
.......................................................
podpis wnioskodawcy

W załączeniu:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic zajęcia pasa
drogowego a w przypadku umieszczenia reklamy – podaniem jej wymiarów.
2. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowego.
3. Informacja o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji
ruchu.
4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

