..........................................................
(wnioskodawca)

............................................................
(miejscowość, data)

..........................................................
(adres, nr telefonu)

Zarząd Drogowy w Olkuszu
al. 1000-lecia 1a
32-300 Olkusz

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi :
................................................................................................................................................................
(Nr i nazwa drogi, odcinka miejscowości )

1. Rodzaj robót:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(d o k ł a d n e o k r e ś l e n i e r o b ó t)

2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas
wykonywania robót:
j e z d n i a - długość ............................ szerokość ............................. powierzchnia ................................ .......
rodzaj nawierzchni ........................................................................................................ ................

c h o d n i k - długość............................. szerokość.............................. powierzchnia........................................
rodzaj nawierzchni ................................................................................................................. .......

inne elementy - długość ............................ szerokość .............................. powierzchnia .................................. ...
rodzaj nawierzchni ........................................................................................................................

3. Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi,
lokalizowanych w wyniku prowadzenia robót:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4. Właściciel lokalizowanych w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem
drogi:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.....................................................
(podpis, pieczątka osoby upoważnionej)

5. Generalnym Wykonawcą będzie:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko kierownika z ramienia Generalnego Wykonawcy)

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

Nr dowodu osobistego ................................. wydany przez ............................................................
zamieszkały w ....................................................................................................................................
7. Osobą odpowiedzialną będzie: .......................................................................................................
(imię i nazwisko)
.................................................................................................................................................................................................... ..............
(instytucja, nr telefonu służbowego)
(podpis, pieczątka)

8. 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 protokołem odbioru do tutejszego Z a r z ą d u.

Do wniosku dołącza się:
1. Plan sytuacyjny z pomiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa
drogowego.
2. Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę Powiatu .................................................................
3. Uzgodnienia dokumentacji projektowej. ……………………………………………………………………
4. Kserokopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót właściwemu organowi nadzoru budowlanego.

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.
...............................................................................................................................................................................................
(podpis i pieczątka dyrektora
(podpis, pieczątka wnioskodawcy)
przedsiębiorstwa prowadzącego prace)

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 zajęcia pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z Uchwałą Nr XIX/225/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia
2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego
( Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 28 grudnia 2012r.Poz.7816 )
3. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi pobiera się opłatę roczną zgodnie
z cytowaną wyżej Uchwałą.

