………………………………

Chełm, dnia ……………………….

inwestor
.

Zarząd Dróg Miejskich
w Chełmie
ul. Chełmońskiego 1
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót,
umieszczenie urządzenia w pasie drogowym **
.....................................................................................................................................................
( nazwa drogi,

nr posesji lub nr geodezyjny działki )

............................................................................................................. .......................................
1. Rodzaj robót : .......................................................................................................................
( dokładne określenie robót
) .....................................................................................................................................................
2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas
wykonywania robót :
jezdnia

- dł. .............................
rodzaj nawierzchni

chodnik
.

pow. .............................

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

- dł. .............................
rodzaj nawierzchni

szer. ..........................

szer. .......................... pow. .............................

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

pozostałe elementy pasa drogowego ( place, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, wjazdy,
parkingi, pobocza , zieleńce, pasy dzielące )
- dł. .............................. szer. .......................... pow.............................

3. Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi,
lokalizowanych w wyniku prowadzenia robót :
..................................................................................................................................................
4.Właścicielem urządzenia będzie :............................................................................................
.......................................................................................................................................................

5. Zajęcia

pasa drogowego planuje się w celu :

- prowadzenia robót:
od dnia ............................................................... do dnia .............................................
Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania
go protokółem odbioru do tutejszego Zarządu.
- umieszczenia urządzenia :
od dnia ................................... do dnia ...................................... ( bezterminowo )
Za okres umieszczenia urządzenia uważa się dzień zakończenia robót w pasie drogowym.
6. Wykonawca

robót :

..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
7. Kierownikiem robót będzie:
..................................................................................................................................................
( imię i nazwisko , nr telefonu kontaktowego )
Nr dowodu osobistego ....................................wydanym przez..............................................
tel. służbowy ............................... posiadający uprawnienia budowlane..................................
8. Inspektorem nadzoru będzie ..................................................................................................
( imię i nazwisko , nr telefonu kontaktowego)
..................................................................................................................................................

( uprawnienia budowlane )

( podpis i pieczątka )

Do wniosku dołącza się :
1.

Oryginał uprawomocnionej dokumentacji technicznej planowanych robót - do
wglądu ( w przypadku gdy została ona uzgodniona wyłącznie przez ZUDP ).

2.

Plan sytuacyjny w skali 1: 500 lub 1: 1000 z naniesioną lokalizacją zajmowanego pasa drogowego.

3.

1 egz. ( kserokopia ) kompletu uzgodnień.

4.

1 egz. ( kserokopia ) pozwolenia na budowę.

5.

Harmonogram robót.**

6.

Projekt organizacji ruchu zatwierdzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz.U. z 2003 r Nr 177, poz. 1729).**

7.

Projekt sposobu zabezpieczenia robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.**

Wykonawca stwierdza, ,że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc przerobową,
a także rozeznane uzbrojenia terenu do prowadzenia
bez przerwy powyższych robót.

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

…………………………………….

……………………………………..

( Podpis i pieczątka inwestora )

( podpis, pieczątka kierownika robót )

* Niepotrzebne skreślić.
** jeżeli tak stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia
warunków
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ( Dz.U. Nr 140, poz. 1481).
UWAGA !
1. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania

materiałów, powierzchnię zajętą pod sprzęt, barakowozy, jak również drogi

objazdowe i dojazdowe ( za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg ).
2. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/249/04
z dnia 31 sierpnia 2004 r. Rady Miejskiej w Chełmie w sprawie wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego ( Dz. Urzędowy Nr 191 z dnia 29.X.2004 r.).

Zapoznałem się z powyższymi warunkami - zobowiązuję się do ich przestrzegania .

............................. dnia ...............................

……………………………….
podpis odpow. Kier. Budowy

