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

wnioskodawca                                                                       miejscowość , data 

 

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

adres , nr telefonu                                                                 URZĄD MIASTA I GMINY 

                                                                                              W  KOLONOWSKIEM 

 

                                                     W N I O S E K 

 

                         o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

 

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

nazwa drogi , odcinka , miejscowości 

 

1/ Rodzaj robót 

 

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

 

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

dokładnie określić roboty 

 

2/ Wymiary , powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas 

wykonywania robót: 

a/ jezdnia – dł................szer..................pow......................... 

b/ rodzaj nawierzchni ............................................................ 

c/ inne elementy: dł.................szer.................pow................ 

 

3/ Rodzaj , wymiary, powierzchnia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, 

lokalizowanych w wyniku prowadzenia ww. robót: 

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

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

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

 

4/ Generalnym wykonawcą robót będzie: 

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

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

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

imię i nazwisko kierownika z ramienia generalnego wykonawcy 

5/ Kierownikiem robót będzie: 

.................................................................................................................tel.................................. 

 

nr dowodu osobistego........................................wydany przez..................................................... 

zamieszkały .................................................................................................................................. 

6/ Inspektorem nadzoru będzie:.....................................................................tel........................... 

działający w imieniu inwestora tj.................................................................................................. 

7/ Okres zajęcia pasa drogowego planuje się od dnia .................................................................. 

                                                                        do dnia .................................................................. 

Za okres końcowy uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania 

go protokołem odbioru gminie Kolonowskie. 

Do wniosku załączone zostają: 



1/ szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 500 z zaznaczeniem granic                        

i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego a w przypadku 

reklamy – z podaniem jej wymiarów  

2/ szczegółowy harmonogram robót, 

3/ 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 

4/ w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy 

dodatkowo dołączyć: 

- ogólny plan orientacyjny w skali 1: 10 000 lub 1 : 25 000 z zaznaczeniem 

zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia 

robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu 

- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w 

pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu 

organowi administracji architektoniczno – budowlanej. 

Wykonawca stwierdza , że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt         

i moc przerobową a także rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerwy 

powyższych robót. 

 

Prawidłowość danych zawartych w niniejszym wniosku stwierdzam własnoręcznym  

podpisem. 

 

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

podpis i pieczątka dyrektora                                                podpis i pieczątka kierownika 

przeds. prowadzącego roboty                                                         robót 

 

Potwierdzam przyjęcie robót naprawy nawierzchni i innych w terminie  j.w. 

 

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

nazwa przedsiębiorstwa 

 

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

określenie robót 

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

                                                                                       podpis kierownika odpowiedzialnego 

                                                                                       za roboty naprawcze  

 

Potwierdzam przyjęcie wykonania oznakowania jak w projekcie w terminie określonym 

przez wykonawcę robót. 

 

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

                                                                                      podpis osoby przyjmującej     

                                                                                      oznakowanie do wykonania 

UWAGA: 

1/ Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce  wykopu , składowania urobku  

i materiałów , powierzchnię zajętą przez sprzęt , barakowozy jak również drogi objazdowe 

i dojazdowe ( za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg). 

2/ Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty. 

                                                                   

 


