NR 3
Wnioskodawca ………………………

Iława, dnia ………………

Adres ………………………………..
Tel. kontaktowy ……………………

Burmistrz Miasta Iławy
ul. Niepodległości 13
14-200 Iława

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi
w celu prowadzenia robót
Wnoszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
w drodze miejskiej ul.……..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr………………………obr.……….. do nieruchomości
…………………………………………………………………………………………………….
oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr……………………….obr. …………… w Iławie.
1. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas
wykonywania robót:
a) zajęcie jezdni do 50% szer.
dł. ……………… szer. ……………… pow. ……………………
rodzaj nawierzchni ……...………………………………………………….
b) zajęcie jezdni powyżej 50% szer.
dł. ……………szer. ……………… pow. …………………….
rodzaj nawierzchni ……...………………………………………………….
c) zajęcie chodnika
dł. ………………….. szer. …………………. pow. ……………………
d) zajęcie zieleni i pobocza
dł. ………………
szer. ………………… pow. ……………………
2. Generalnym Wykonawcą będzie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko kier. z ramienia Generalnego Wykonawcy)

3. Kierownikiem robót będzie:
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, tel. służbowy)

Nr dowodu osobistego ……………………….. wydany przez………………………………..
zamieszkały w …………………………………………………………………………………
4. Inspektorem nadzoru będzie …………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………………………
(instytucja, nr tel. służbowego)

(podpis, pieczątka)

5. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się:
od dnia……………………………………… do dnia …………………………………….

6. Do wniosku należy dołączyć:1
a)
plan sytuacyjny w skali ( 1:1000, 1:500)* z zakreślonym kolorem czerwonym obrysem
zajętej powierzchni pasa drogowego i podaniem wymiarów,
b)
plan orientacyjny w skali ( 1:10 000, 1: 25 000)* z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego,
c)
projekt organizacji ruchu,
d)
informację o sposobie zabezpieczenia robót,**
e)
szczegółowy harmonogram robót, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia
robót,**
f)
projekt – do wglądu* (w przypadku realizacji inwestycji),
g)
oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu robót
do organu budowlanego.*
h)
kopię decyzji z dnia ……………………… nr ………………………. zezwalającej na
umieszczenie urządzenia, * obiektu, * lokalizację, * przebudowę zjazdu* w pasie
drogowym.
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.
……………………………………….
(podpis i pieczątka inwestora)

…………………………………
(podpis, pieczątka kierownika robót)

Pouczenie:
1.W przypadku niepełnego wniosku lub braku wymaganych dokumentów, wnioskodawca
zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Zgodnie z art. 64 § 2 ustawy Kodeksu postępowania
administracyjnego nie usunięcie braków w terminie 7 dni, spowoduje pozostawienie
wniosku bez rozpatrzenia.
2.Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.
3.Forma odbioru decyzji: osobiście / pocztą*

1

właściwe zaznaczyć: x
* niepotrzebne skreślić
** jeżeli tak stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia
warunków zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.1481)

