................................. dnia..................
Imię i nazwisko/ Nazwa
i adres podmiotu występującego
o zajęcie pasa drogowego:
..................................................

Burmistrz Solca Kujawskiego

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

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

ul. 23 Stycznia 7

Telefon:………………….

86-050 Solec Kujawski

WNIOSEK
W sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi
gminnej tj. ul................................................................. w ...........................................
w terminie od ...................................................... do ...............................................
lub wg harmonogramu robót stanowiącego załącznik do niniejszego wniosku
w celu wykonania:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Powierzchnia zajęcia pasa drogowego:
1. w jezdni:
➢ do 50 % szerokości powierzchni jezdni ..........m2
➢ cała powierzchnia szerokości jezdni

........m2

2. w chodniku, zatoce

........m2

3. w poboczu

.......m2

4. wg załączonego wykazu

Wykonawca robót:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Kierownik robót.................................................................................tel. .........................................
Załączniki:
1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego
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,
3. plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót zgodnie z wymogami
bezpieczeństwa ruchu drogowego – w przypadku jeżeli nie jest wymagany projekt
organizacji ruchu,
4. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prowadzonych
robót lub kopia decyzji pozwolenia na budowę albo zgłoszenia do właściwego nadzoru
budowlanego.
5. oświadczenie o zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono
plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
6. harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego
wykonywania prac,
7. inne (w razie potrzeby organ może żądać dodatkowych dokumentów).
Prawdziwość danych do wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

....................................................................
Podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: numer telefonu, w celu
przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.
…………………………….........
Podpis wnioskodawcy

Uwaga:
wykonany projekt organizacji ruchu na okres prowadzenia robót w pasie drogowym należy uzgodnić
i zatwierdzić w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3.

Data ostatniej aktualizacji: 17.01.2020r.

Załącznik do wniosku z dnia...........

Harmonogram wykonania robót w pasie drogowym

Powierzchnia zajęcia pasa drogowego

długość x szerokość =m2
Termin
zajęcia
1

Nazwa drogi/
ulicy
2

pobocze

Powierzchnia
całkowita
zajęcia pasa
poz. od 3-7

6

7

Powierzchnia szerokości jezdni
do 50%

100%

chodnik

3

4

5

Ilość
dni

8

..... ..............................................
podpis osoby uprawnionej

………………….. dnia ……….,
Nazwa i adres
występującego o zajęcie pasa drogowego

Burmistrz Solca Kujawskiego

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

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

ul. 23 Stycznia 7

………………………………

86-050 Solec Kujawski

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, posiadam ważne pozwolenie na budowę obiektu, który będzie
umieszczony w pasie drogowym ul. ………………………………………………
w Solcu Kujawskim.

……………………………..

……………………….dnia……………………..
Nazwa i adres
występującego o zajęcie pasa drogowego

Burmistrz Solca Kujawskiego

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

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

ul. 23 Stycznia 7

………………………………

86-050 Solec Kujawski

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, podsiadam ważne zgłoszenie budowy, prowadzonych robót na
budowę obiektu lub robót, które będą wykonywane w pasie drogowym
ul. ………………………………………………… w Solcu Kujawskim.

……………………………..

