
Załącznik  

URZĄD MIEJSKI W KALETACH ul. Żwirki i Wigury nr 2 
Sekretariat- pokój nr 22 (II piętro), tel. (034) 352 76 30 

 
 

     Kalety, dnia ............................ 
 
……………………………………           
/imię  i nazwisko/ 
…………………………………… 
…………………………………… 
/adres/ 
…………………………………… 
tel./fax. 
                            BURMISTRZ MIASTA KALETY 

                                                                                                        ul. Żwirki i Wigury nr 2 
                                                                                                         42 – 660 KALETY 

                                                                        
 

WNIOSEK 
 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi 
 

............................................................................................................................................................. 
                                                         (Nazwa drogi, ulicy, miejscowość)  
 
1. Rodzaj robót: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
            (dokładne określenie robót) 
 
2. Wymiary,  powierzchnia  oraz  rodzaj  elementów  pasa drogowego zajętych na czas  
    wykonywania robót:  
 
jezdnia:            dł. ……………………..….… szer. …..……..………………. pow. …………..……. 
 
rodzaj nawierzchni …………………………………………………………………………………….. 
 
inne elementy  dł. ……………………….….  szer. …………………………… pow.  ……………... 
 
rodzaj nawierzchni …………………………………………………………………………………….. 
 
3. Rodzaj,  wymiary,  powierzchnia  urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, 
    lokalizowanych w wyniku prowadzenia robót: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………  
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4. Wykonawcą robót będzie: 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
5. Przyszłym administratorem urządzenia umieszczanego w pasie drogowym będzie: 

 

……………………………………………..……………………………………………………………  
(podpis i pieczątka przyszłego administratora) 

 

6. Kierownikiem robót (osoba odpowiedzialną za wykonywane roboty) będzie: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, telefon) 
 
zamieszkały w ……………………………………………………………………………………….. 
 
7.Inspektorem nadzoru będzie:……………………………………………………….……………… 
           (imię i nazwisko, telefon) 
 
8. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się: 
 
Od dnia …………………………………… do dnia …………………..……………………… 
 
Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu 
pierwotnego i przekazania go protokołem do tut. Urzędu. 
 
     Do wniosku dołącza się:  
 
 - Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem obrysem zajętej powierzchni  
         pasa drogowego. 
 - Harmonogram robót. 
 - Projekt  organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót.(o konieczności wykonania projektu  
       organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  prac  w  pasie  drogi  decyduje  pracownik  Wydziału      
       Strategii i Rozwoju biorąc pod uwagę kategorię drogi, klasę drogi, natężenie ruchu na drodze,  
       wielkość wnioskowanej zajętości pasa drogi). 
 
Wykonawca stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc przerobową, a także 
rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerw powyższych robót. 
 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 
 
                                                                                  ……………………………………………………… 
 
UWAGA ! 
 

1. Teren zajęty obejmuje plac budowy tj. miejsce wykopu, urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą 
przez 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 Rady Miejskiej w Kaletach.   
    
  


