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

......................................................................................
/miejscowość, data/

...................................................................
..................................................................
/wnioskodawca ,adres zamieszkania/
/nr telefonu

BURMISTRZ GMINY I MIASTA W DRZEWICY
WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na zajęcie terenu pasa drogowego drogi/ ulicy ……………….………………..………………


gminnej nr …………………………………………….. w m……………………………………….………...…



wewnętrznej ( bez numeru w miejscowości) …………………………………………………………..…….
………………………………………….………………….………………………………………………………..…

1. Rodzaj robót:
.............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Decyzja o lokalizacji urządzenia tj.: Nr .............................................................................................................
/dokładne określenie robót/

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


Jezdnia przy zajęciu do 20% szerokości - dł. .................. szer. …………. pow. …………..……m2
……………………………..………………………………………………………………………………………
(rodzaj nawierzchni)



Jezdnia przy zajęciu powyżej 20% do 50% szerokości - dł. .......................

szer. ........................

pow. ………………….. m2 ………………………………………………………………………..……………
(rodzaj nawierzchni)



Jezdnia przy zajęciu powyżej 50% do całkowitego zajęcia szerokości - dł. …................................
szer. ……................. pow. …………………… m2 ……………………………………………..………….
(rodzaj nawierzchni)



chodnik - dł. .................... szer. …................................. pow. ………………………….………….m2
.................................................................................................................................................................
(rodzaj nawierzchni)



inne elementy - dł. .................... szer. .................................. pow. ……………………………….m2
…............................................................................................................................................................
(rodzaj nawierzchni)

3. Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, lokalizowanych
w pasie drogowym w wyniku prowadzenia robót: …………………………………………….…… ilość w m2.
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

-24. Generalnym Wykonawcą robót będzie:
………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………….……………….
/Nazwa i adres Wykonawcy robót , telefon kontaktowy/

5. Kierownikiem robót będzie:
..................................................................................................................................................................................
……………………………………….………………………………………………………………………………………….
/imię i nazwisko, adres, Nr uprawnień, nr telefonu/

Nr dowodu osobistego ................................................... wydany przez ……………………………….……………..
.…….……………………………………………………………………………………………...........................................
zamieszkały w ...………………………………………………………..……………………………………….……………
7. Okres zajęcia terenu pasa drogowego planuje się:
od dnia ............................................................................do dnia ……………….………………………………………
Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego
i przekazania go protokołem odbioru do tutejszego Urzędu.
Do wniosku dołącza się:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem przebiegu uzbrojenia
(plan sytuacyjny z dokumentacji technicznej), lub podaniem wymiarów rzutu poziomego urządzenia
umieszczonego w pasie drogowym (reklama).
2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót w pasie drogowym dla dróg gminnych
(z numerami) – opiniuje zarządca drogi, zatwierdza Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu w Opocznie,
ul. Kwiatowa 1 a, z upoważnienia Starosty Opoczyńskiego, dla dróg wewnętrznych (bez numerów) opiniuje
Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy jako zarządca drogi, ul. Staszica 22.
3. Oświadczenie o posiadanym pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu.
4. Pełnomocnictwa /jeżeli są wymagane/.
5. Przy dużych inwestycjach dodatkowo harmonogram robót.
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

…………………………………………………………….................................................................................................................
/podpis, pieczątka kierownika robót/ lub
/podpis, i pieczątka przedsiębiorstwa prowadzącego prace/

/podpis, wnioskodawcy - inwestora/

