ZIR-W02
Kozłów, dnia………………………..

…………………………………………………..
………………………………………………….
…………………………………………………
Inwestor lub działający z jego upoważnienia Wykonawca
(nazwisko imię lub nazwa przedsiębiorstwa, adres , nr telefonu , NIP )

Urząd Gminy Kozłów
32- 241 Kozłów
Kozłów 60
W n i o s e k o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie terenu pasa drogowego drogi gminnej nr
…………………………………………………………………………………………………………………...
(nazwa drogi oraz jej numer, odcinek)

w miejscowości ..........................................................celu wykonania ………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(dokładne określenie robót i sposób ich wykonania)

1. Powierzchnia pasa drogowego potrzebna do jego zajęcia w celu realizacji w/w zakresu robót wynosi:
długość ....................................m, szerokość................................m, razem................................m2,
w tym:
a) jezdnia:
długość.................................m, szerokość................................m, razem...............................m2,
z procentową wielkością zajmowanej szerokości jezdni:
do 20 %, powyżej 20 % do 50 %, powyżej 50 % do 100 %
b) chodnik, pas dla pieszych, ścieżka rowerowa, parking, :
długość..................................m, szerokość...............................m, razem................................m2,
d) inne elementy (pobocze, pas zieleni, rów, itp.)
długość..................................m, szerokość...............................m, razem................................m2
długość..................................m, szerokość...............................m, razem................................m2
długość..................................m, szerokość...............................m, razem................................m2
2. Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, lokalizowanych
wyniku prowadzenia robót (do obliczeń przyjmuje się rzut poziomy urządzeń):
długość.......................................m, szerokość...............................m,.........................................m2,
długość.......................................m, szerokość...............................m,.........................................m2,
długość.......................................m, szerokość................................m, razem..............................m2.
3. Projekt budowlany został uzgodniony z Urzędem Gminy w Kozłowie pismem z dnia …............................ nr
…......................................., bądź została wydana decyzja z dnia …................. nr …......................................
na umieszczenie urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego i warunki określone w uzgodnieniu zostały (nie zostały) spełnione*.
4. Okres zajęcia pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót planuje się :
od dnia..........................................do dnia......................................................tj.......................................dni.
5. Wykonawcą robót będzie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa przedsiębiorstwa, zakładu, osoby fizycznej)

* niepotrzebne skreślić

6. Kierownikiem robót będzie:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, telefon służbowy)

Nr dowodu osobistego......................................................wydany przez...........................................................…………….
zamieszkały w....................................................................................................................................................……………
(dokładny adres)
7. Inspektorem nadzoru będzie:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(instytucja, nr telefonu służbowego)
(podpis, pieczątka)

8. Okres zajęcia pasa drogowego przez urządzenie techniczne objęte wnioskiem:
od dnia ..........................................................do dnia....................................................tj..............................................
9. Opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi
zostaną pokryte przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
z konta:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
10. Do wniosku zgodnie z § 1 pkt. 3, 5, 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481) należy załączyć
następujące załączniki:
a) plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z podaniem jego wymiarów skali 1:500, oraz
zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem,
b) szczegółowy harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót),
c) ksero projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
d) ksero decyzji uzgadniającej lokalizację urządzeń w pasie drogowym,
e) ksero pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
Wykonawca stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc przerobową, a
także rozeznane uzbrojenie terenu do prowadzenia powyższych robót.
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem:
……………………………………………………
…………………………………………
(podpis i pieczątka wykonawcy robót)
(podpis wnioskodawcy)
Uwaga !
1. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania 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 opłatę zgodnie z Uchwałą Nr XXI/26/2004 Rady Gminy w Kozłowie z dnia

31 sierpnia 2004 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Kozłów
3.

Za dzień końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania go
protokółem odbioru do tutejszego Zarządu.

* niepotrzebne skreślić

