......……………………….
……………………………
Wnioskodawca

………………………….
miejscowość, data

Urząd Miejski w Wołominie
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU
PROWADZENIA ROBÓT
……………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa drogi, odcinka)

1. Rodzaj robót:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas
wykonywania robót:
Jezdnia dł. …………………….szer. ………………………pow. …………………….
Chodnikdł. …………………….szer. ………………………pow. …………………….
Inne elementy- dł. …………………… szer. ………………………pow. …………………….
3. Inwestorem jest:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
4. Wykonawcą jest:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
5. Kierownikiem robót jest:
…………………………………………………………………………………………………...
(imię, nazwisko, nr. uprawnień, tel. służbowy)

6. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się:
Od dnia……………………………………………… do dnia…………………………………
Uwaga:Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy w obecności pracownika Urzędu
Miejskiego – Wydziału Gospodarki Komunalnej, sporządzić protokół wejścia w teren (tel. 22 763 30 92).

7. Harmonogram robót:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Za okres końcowy zajęcia pasa uważa się dzień przywrócenia zajętego terenu do stanu
pierwotnego i przekazania go do Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie.
Do wniosku dołącza się:
1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 z obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego;
2. Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu (jeśli zajęcie terenu wpływa na ruch
drogowy lub ogranicza widoczność);
3. Informację o sposobie zabezpieczenia terenu (jeśli projekt organizacji ruchu nie jest
wymagany);
4. Oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu do Starostwa
Powiatowego.
Wykonawca oświadcza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt
i moc przerobową, a także rozeznanie terenu do prowadzenia bez przerwy powyższych robót.
Zajęty teren obejmuje plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania
materiałów oraz powierzchnie zajętą przez sprzęt.
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem:
…………………………………..

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.,
(Dz. U. z 2015r., poz.460 z późn. zm.) i Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr. XXX III-118/2013 z dnia 20
listopada 2013r.).

Uwaga:
Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy w obecności pracownika Urzędu Miejskiego Wydziału Gospodarki Komunalnej sporządzić protokół wejścia w teren (tel. 22 763 30 92)

