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Wójt Gminy SotĘsk
uI. Ciechanowska 20
06430 Sońsk

wI\tosEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi

w celu prowadzenia robót

(Nr i nrzwa droei, od.i.La, niejscowo&i )

l. Rodzaj robót:

(doklad!. ok!ś|.id. toMl)

2. Wymiary' powieruełmia oraziodzzj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania robót:
jezdnia -
rod"aj nawierzchni

rodzaj nawierzchni

inne elementy -dł.
16d.d nawierzclmi

pow

' 
::: :::_i::::_'i: T::_* :"":lri::T'-* :_T:::a'pasre 

i,rog, sn,nnej:

4. Inwesiorem robót (zgo.lnie z pozwoleniem na budowę)jest :

5. Generalnym rńlkbnawcą będzie:

dł' ......................... szer' ....................... pow. ........................

(iEię i t'4isko tier. f i'Eioia ccnci!''rgo vry}onawcy)

6. Kierownikiem robótbędzie.'

(ińę i n'żwisko' lel. słEźbowy)

Nr dowodu osobisteso vydally przez zarnieszkĄ w



7. Inspekorem nadzoru będzie . . ...- .ii l;;;;;i;;

(i!st't!cją tr tel' służbowego)

8. okes zajęcia pasa drogowego planuje się:

od clnia................................................... do dnia

Za okes końcowy zajęcia uwdŻa się dzień przywlócenia telenu do stanu pierwotnego i przekazania
plotokółem odbioru do tutejszego Urzędu.

Prawidłowość datzych na wniosku potwierdzam własnoręcarym podpisem.

(podpis wnioskodawcy)

Do wniosku dołącza się:
l. SzczegÓłowy plan sytuacyjny w skali 1: i000 lub 1:500, z zamaczenlem granic i podaniem w1mriarÓw
planowanej powierzcbli zajęcia pasa drogowego Q egzernp|arze).
2. ogólny plan ońentacyjny w skali 1 :10 000 lub 1:25 000 z zamaczeniem zajmowanego

odcinka pasa drogowego.
3- Zatwieńzony projeld organizacji ruchu, jeżeli Zjęcia pasa drogowego wpłyrva na ruch drogorłry lub
ogranicza widocmość na drodze albo powoduje vprowadzenie zrnian w istniejącej organŁacji ruchu pojazdów
lub pieszych.

PĄek organizacj i ru chu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym
powinien określać sposób zabezpieczenia tych lobót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
ruchu na fuodze-

4. lnformacj ę o sp osobie zzbezpieczenia robót, jeżeli nie j ęst w},magany projekt organizacj i
ruchu.

5' oświadczenie o posiadaniu waźnego pozwolenia na budowę obieknr umieszczonego w pasie drogowym lub
zgłoszeniu budowy lub prowadzenia robót właściwemu organowi administracji architektonicmo.budowlanej.
6. Projekt budowlany obiektu umieszcmnego w pasie drogolvym - do wglądu.
7. Harmonoglam robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszczaw wzypadkach

etapowego prowadzenia robót.

Uwaga:
. Teren zajęty obejmuje ca! plac budowy tj. miejsce \'vykopu, odkładu urobku, składowania materiałów,

powierzcbaię zajęrą przez sprzęt'barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (za wyjątkiem
objazdu po istniejącej sieci drÓg).

- Jednocześnie z niniejszym wnioskiemna|ety złoż.yÓ uniosek o wydanie zezwolenia w celu umieszczeniaw
pasie drogowyn urządzenia infrastrukfury techniczrrej .

Za zajęcie pasa drogow€go pobiera się opłaty - na podstawie arL 40 ustawy z dnia 2l marca l985r. o drogach
publicznych @z.U. z2007r. Nr 19, poz 115. z póź. zm'.)' uchwaĘ Rady Gminy Sońsk z dnia 9 grudnia20l4r.
Nr uV8/2014 w sprawie wysokości staweĘoplat z^ zaięcie pasa drogowego dróg gminnych' których
zarządca jest Gmina Sońsk.


