ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
W CELU WYKONANIA ROBÓT DROGOWYCH
(NP. ZJAZDU LUB CHODNIKA)

KI- 75 -105
F- 01
Strona:1
Stron: 2

Adnotacja o wpływie

Dekretacja

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

Wydanie:5

Siedlce, .........................................

...................................................................
(adres, nr telefonu)
PREZYDENT MIASTA SIEDLCE
………………………………………………….
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy:
.................................................................................................................................................................................................
(numer, nazwa i kategoria ulicy – krajowa, wojewódzka, powiatowa, gminna)
w celu wykonania: ...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
( dokładne określenie robót)
1. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania
robót:
2
jezdnia - dł. ............................... szer. ................................ pow. .............................................. m
rodzaj nawierzchni .....................................................................................................................
chodnik - dł. ............................... szer. ................................ pow. ............................................. m

2

rodzaj nawierzchni .....................................................................................................................
pobocze - dł. ............................... szer. ................................ pow. ............................................. m

2

rodzaj nawierzchni ......................................................................................................................
inne elementy pasa drogowego – dł. …………………. szer. …………………. pow. ………………. m

2

rodzaj nawierzchni ……………………………………………………………………………
2. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się:
Od dnia .......................................... do dnia ............................................................. tj. ............. dni
3. Inwestorem robót jest: ........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
4. Wykonawcą robót będzie: ...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
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5. Kierownikiem budowy (odpowiedzialnym za wykonanie robót zgodnie z projektem i za bezpieczeństwo ruchu oraz
utrzymanie porządku) będzie Pan/i .........................................................................................................................................
zam. w .....................................................................................................................................................................................
nr uprawnień budowlanych ....................................................................... tel. służbowy .........................................................

6. Inspektorem nadzoru robót będzie ......................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nr uprawnień budowlanych – specjalność drogi

(podpis)

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

……………………………………………
(podpis i pieczątka kierownika robót)

Do wniosku dołącza się:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Projekt budowlany z uzgodnieniami.*
Numer zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
Sposób zabezpieczenia robót – jeśli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu
Numer zatwierdzonego projektu organizacji ruchu obowiązujący po wykonaniu robót - jeśli jest wymagany.
Kserokopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych do nadzoru budowlanego.
Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym – w przypadku etapowego prowadzenia robót.
Pełnomocnictwo dla osób podpisujących, a nie figurujących w KRS-ie, jak również dla Wykonawcy i
podpisującego wniosek w imieniu Inwestora wraz z oryginałem potwierdzenia opłaty skarbowej za
pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł na konto: Urzędu Miasta Siedlce, Wydział Finansowy ING Bank Śląski
S.A. 22 1050 0099 6192 5550 1000 0010 w kasie Urzędu Miasta Siedlce lub opłatomacie w Biurze Obsługi
Interesanta, skwer Niepodległości 2.

Uwaga!
1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przed
planowanym terminem jego zajęcia.
2. 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).
3. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1440)
* dopuszcza się złożenie kopii dokumentów lub podania numeru decyzji uzgadniającej dokumentację projektu
budowlanego
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