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

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

(pieczęć wnioskodawcy)

(miejscowość, data)

PREZYDENT MIASTA
NOWA SÓL
ul. Piłsudskiego 12
67–100 Nowa Sól

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
...........................................................................................................................................................................................
(nazwa ulicy lub numer działki w przypadku drogi dojazdowej)

Rodzaj robót (określenie robót z podaniem przeznaczenia budynku którego dotyczą):
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Generalny Wykonawca:
........................................................................................................................................................................................
adres:
telefon:

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

NIP:

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

Inwestor:
...........................................................................................................................................................................................
adres:
telefon:

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

NIP:

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

Okres zajęcia pasa drogowego planuje się:
od dnia

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

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

Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania go protokółem odbioru.
Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego:
jezdnia:

długość:

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

rodzaj nawierzchni:

szerokość:

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

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

rodzaj nawierzchni:

szerokość:

pozostałe:

długość:

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

20-50%*

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

>50%*

powierzchnia:

(* zakreślić właściwe)
.....................

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

Procentowa wielkość zajmowanej szerokości jezdni: do 20 %*
Chodnik, itp.:

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

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

Procentowa wielkość zajmowanej szerokości jezdni: do 20 %*
długość:

powierzchnia:

szerokość:

20-50%*

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

>50%*

powierzchnia:

(* zakreślić właściwe)
.....................

rodzaj nawierzchni:

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

długość:

szerokość:

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

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

powierzchnia:

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

rodzaj nawierzchni:

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

długość:

szerokość:

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

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

powierzchnia:

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

rodzaj nawierzchni:

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

długość:

szerokość:

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

rodzaj nawierzchni:

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

powierzchnia:

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

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

Urządzenia infrastruktury technicznej, umieszczane w pasie drogowym:
rodzaj urządzenia:
długość:

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

rodzaj urządzenia:
długość:

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

powierzchnia:

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

szerokość:

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

powierzchnia:

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

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

rodzaj urządzenia:
długość:

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

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

rodzaj urządzenia:
długość:

szerokość:

szerokość:

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

powierzchnia:

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

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

szerokość:

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

powierzchnia:

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

Powierzchnia pasa drogowego zajęta na zasadach wyłączności:
rodzaj zajęcia:
długość:

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

szerokość:

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

powierzchnia:

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

Kierownik Robót ( odpowiedzialny osobowo z ramienia Generalnego Wykonawcy):
...........................................................................................
zamieszkały w:

tel. służbowy:

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

nr dowodu osobistego:

ulica:

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

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

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

wydany przez

nr:

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

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

Inspektor Nadzoru:
...........................................................................................
zamieszkały w:

tel. służbowy:

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

nr dowodu osobistego:

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

ulica:

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

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

wydany przez

nr:

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

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

Inwestor oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za:
•
ewentualne uszkodzenia urządzeń znajdujących się w pasie drogowym w momencie przystąpienia do robót,
•
ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim wynikłe z faktu prowadzenia robót,
•
jakość i terminowość robót wykonywanych osobiście jak i zleconych własnym podwykonawcom.
Do wniosku dołącza się:
•
plan sytuacyjny z:
−
domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego,
−
zakreślonym kolorem żółtym granicy działki, na której prowadzone będą roboty,
−
zaznaczonymi i opisanymi urządzeniami niezwiązanymi z funkcjonowaniem drogi, umieszczanymi w pasie drogowym.
•
kserokopię pozwolenia na budowę i jego oryginał do wglądu celem stwierdzenia zgodności,
•
projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez Wydział Komunikacji właściwego dla rodzaju drogi Urzędu,
•
zatwierdzony projekt budowlany z uzgodnieniami – do wglądu.
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.................................................................................
(podpis i pieczątka dyrektora

przedsiębiorstwa prowadzącego prace)

........................................................
(podpis, pieczątka kierownika robót)

UWAGA !
• 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).
• Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia
pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego i reklam, na drogach gminnych ( Dz. U. Województwa Lubuskiego nr 41 poz. 748 z 2004 r. ).
• W przypadku wykonywania prac w pasie drogowym ulicy o nawierzchni gruntowej, bez wyraźnie wydzielonych chodników, powierzchnie zajęcia wpisać w pozycji
jezdnia.

