
ZŁOŻYĆ 14 DNI PRZED PLANOWANYM ZAJECIEM PASA DROGOWEGO

….....................................................  Data.................................

…...................................................
( nazwa jednostki wnioskującej,adres)

NIP.................................................

URZĄD MIEJSKI
Plac Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót 

w pasie drogowym 

1. Lokalizacja-ulica...............................................................................................................................

2. Cel zajęcia- rodzaj robót..................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
prowadzenie robót z naruszeniem nawierzchni * 
prowadzenie robót bez naruszenia nawierzchni *

3. Okres zajęcia pasa drogowego od dnia ….................................... do dnia....................................
Wnioskowany  termin  obejmuje  zajęcie  pasa  drogowego  w  celu  jw.  wraz  z  odbudową  konstrukcji  nawierzchni
elementów pasa drogowego.
Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 

4. Rodzaj i obmiar elementów pasa drogowego:

-  jezdnia do 20% szerokości*        , powyżej 20 % szerokości*         , całkowite zamknięcie*
 
  dł. ............................. szer. ...................... pow. ......................

   rodzaj nawierzchni      .............................................................

- chodnik:      dł. ............................. szer. ...................... pow. ......................

    rodzaj nawierzchni   ..............................................................

- inne elementy: .....................................................................................................



   dł. ............................. szer. ...................... pow. .......................

 rodzaj nawierzchni    ..................................................................

5. Inwestor.............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

6. Wykonawca robót drogowych.........................................................................................................

…............................................................................................................................................................

8. Osoba odpowiedzialna za teren budowy.........................................................................................

tel. kontaktowy......................................................................................................................................

9. Projekt organizacji ruchu nr** .......................................zatwierdzony dnia................................

Załączniki do wniosku:
1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem

wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego
2. 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,

3. ogólny  plan  orientacyjny  w  skali  1:10000  lub  1:25000  z  zaznaczeniem  zajmowanego
odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest
wymagany projekt organizacji ruchu, 

4. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie
drogowym  lub  oświadczenie  o  zgłoszeniu  budowy lub  prowadzeniu  robót  właściwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub oświadczenie o zamiarze budowy
przyłączy elektroenergetycznych,  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  gazowych,  cieplnych
i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopi aktualnej mapy
zasadniczej  lub  mapy  jednostkowej  przyjętej  do  państwowego  zasobu  geodezyjnego
i kartograficznego,

*    odpowiednie zakreślić
**  jeżeli dotyczy


