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WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót

Wniosek: PP –W01

Bukowno , dn. ........................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

                                                                                               Burmistrz Miasta     
                                                                                                     Bukowno 

                                                            
WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót

Droga gminna /ulica  / ........................................................................................................................... 

1. Rodzaj robót :.....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Wymiary , powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas
 wykonywania robót :        

      jezdnia :            dł. .....................      szer.......................       pow. ..........................            
                       rodzaj nawierzchni...................................................................................

     inne elementy:    dł.......................      szer.......................       pow............................. 
                       rodzaj nawierzchni ..................................................................................

3.Rodzaj , wymiary , powierzchnia  urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, lokalizowanych w wyniku 
prowadzenia robót : 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

4. Generalnym Wykonawcą będzie :

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
( imię i nazwisko kier.robót , telefon służbowy )

Nr dowodu osob.............................................wydany  przez   .....................................................

zamieszkały w ........................................................................................................................................
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6. Inspektorem nadzoru będzie .............................................................................................................

Nr telef.................................................                       ............................................................................
                                                                                                  (podpis    ,  pieczątka  ) 

7. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się : 0d dnia ........................ do dnia ...................................
Za okres końcowy  zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu  pierwotnego 
i przekazania go protokołem odbioru do tut. Urzędu Miejskiego . 

                                        Do wniosku dołącza się : 
1. Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem  zajętej 
    powierzchni pasa drogowego .
2. Szczegółowy harmonogram robót . 
3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robót .................................................................

    .......................................................................................................................................................
4. Uzgodnienia dokumentacji – do wglądu .
5. Pozwolenie na budowę lub kopie zgłoszenia robót do organu budowlanego - do wglądu.

Wykonawca stwierdza , że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc przerobową , a 
także rozeznane uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerwy powyższych robót . 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem . 

                                                                                   ..........................................................................
                                                                                                (  podpis wnioskodawcy ) 

Zwolnienie z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. 
(Dz. U. Nr 225 poz. 1635) zał. Do ustawy części  III ust. 44 poz. 9
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