.......................................................
(miejscowość, data)

...................................................
(oznaczenie Wnioskodawcy)

...................................................
...................................................
(adres)

Miasto i Gmina Debrzno
ul. Traugutta 1
77-310 Debrzno
WNIOSEK
na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej nr ...................... na odc. ...............................................................................
ul. .................................................................................. w m. ..............................................................................................
w celu:
1. prowadzenia robót w pasie drogowym, tj. ..................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
(określenie rodzaju robót)

Nazwa i adres Inwestora: ...............................................................................................................................................
................................ .......................................................................................................... tel. ......................................
Nazwa i adres Wykonawcy: ...........................................................................................................................................
............................................................. .............................................................................. tel. ......................................
Płatnikiem z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym będzie: ...............................................................................
Okres zajęcia pasa drogowego: od .............................................. do ............................................, tj. .................... dni
Dane i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robót – Kierownika budowy ......................................
............................................................................................................................................ tel. ......................................
Dane i numer telefonu Inspektora Nadzoru ...................................................................................................................
............................................................................................................................................ tel. ......................................
Nr i data uzgodnienia dokumentacji projektowej:
.........................................................................................................................................................................................
Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas prowadzenia robót w pasie
drogowym:
a) przy zajęciu jedni do 20% szerokości
- dł. .................. szer. ................. pow. .................
b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do całkowitego zajęcia jezdni - dł. .................. szer. ................. pow. .................
c) chodnika, ścieżki rowerowej lub pobocza drogi

- dl. ………….. szer. …………. pow. …………

d) pasa zieleni

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

2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. ................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
(określenie urządzenia)

Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
a) w pasie drogowym

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

b) na drogowym obiekcie inżynierskim

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

Deklarowany okres umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynosi ................. lat, a płatnikiem za ich
umieszczenie będzie: ......................................................................................................................................................
umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami

3.
lub

potrzebami

ruchu

oraz

drogowego

reklam,

tj.

..............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
(określenie obiektu budowlanego lub reklamy)

Okres zajęcia pasa drogowego: od .............................................. do ............................................, tj. .................... dni
Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym
obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
reklam:
a) obiekt handlowy lub usługowy
- dł. .................... szer. ................. pow. ...................
b) inny obiekt budowlany

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

c) miejsce parkingowe (koperta)

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

d) reklama

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

Deklarowany okres z tytułu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy wynosi ................. lat, a płatnikiem za ich
umieszczenie będzie: ....................................................................................................................................................

....................................................................
(podpis osoby składającej wniosek)

Załączniki:
1) szczegółowy plan w skali 1:1 000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni
zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – podaniem jej wymiarów – 3 egz.,
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
– 2 egz.,
3) 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 – 3 egz.,

4) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
5) projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym – do wglądu,
6) Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym – w przypadku etapowego prowadzenia robót – 3 egz.,
7) Upoważnienie do działania w imieniu Inwestora (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna lub prawna inna niż
Inwestor) – dokument ten podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.
* - niepotrzebne skreśli

Uwaga:
1.

Przy obliczaniu powierzchni zajętego pasa drogowego należy brać pod uwagę cały plac budowy, tj.
miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, miejsce pracy sprzętu, miejsce posadowienia
barakowozu itp.

2.

Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień zakończenia robót i doprowadzenia pasa drogowego do stanu
zgodnego z wydaną decyzją oraz przekazania go protokółem odbioru przez przedstawiciela Urzędu Miasta
i Gminy w Debrznie.

3.

Jeżeli roboty będą prowadzone bez wymaganej opłaconej decyzji, zarządca drogi zgodnie z art.40
ust.12.ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 460 )naliczy
Wykonawcy robót stosowną karę pieniężną z tytułu samowolne zajęcia pasa drogowego.

