Inwestor:

Oleśnica, dnia..............................

...............................................
(Imię i nazwisko / nazwa firmy)

…...........................................
(adres)

…...........................................
(NIP firmy)

…...........................................
(telefon - opcjonalnie)

Pełnomocnik Inwestora:

...............................................
…...........................................

WÓJT GMINY OLEŚNICA
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót
i umieszczenia urządzenia

............................................................................................................................
(Nr i nazwa drogi, odcinka, miejscowości )

1. Rodzaj robót:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(dokładne określenie robót)

2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas

wykonywania robót:
Długość ( m )

Szerokość ( m )

Powierzchnia ( m² )

jezdnia do 50 % szerokości
jezdnia powyżej 50 % szerokości
pobocze, chodnik, plac, zatoka, ciąg
pieszy, ścieżka rowerowa
inne elementy pasa drogowego
( np.: rów, pas zieleni )
3. 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 podpisanym przez Przedstawiciela Gminy Oleśnica.
4. Wykonawcą robót będzie:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko , tel.)

5. Kierownikiem robót będzie:
........................................................................................................................................
(imię i nazwisko, tel. służbowy)

6. Inspektorem nadzoru będzie ........................................................................
(imię i nazwisko)

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

7. Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi,

lokalizowanych w wyniku prowadzenia robót:
L. p.

Wyszczególnienie

Długość
(m)

Szerokość
(m)

Powierzchnia
( m² )

1
2
3
Razem powierzchnia w terenie zabudowanym:
Razem powierzchnia poza terenem zabudowanym:
Razem powierzchnia na obiekcie inżynierskim:
8. Inwestor wnioskuje o umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym na czas:

od ......................... do 31 grudnia .............roku tj. przez okres .............. lat
9. Nazwa i adres Właściciela urządzenia wbudowanego:

…..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

Do wniosku dołącza się:
1) plan sytuacyjny w skali (1:1000, 1:500)* z zakreślonym kolorem czerwonym obrysem
zajętej powierzchni pasa drogowego i podaniem wymiarów,
2) plan orientacyjny w skali (1: 10 000, 1: 25 000)*
3) projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez ............................................................**
(właściwy dla danej drogi organ zarządzający ruchem)

4) uzgodnienia dokumentacji - do wglądu,
5) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu robót do

organu budowlanego.
6) Kopię decyzji zezwalającej na umieszczenie urządzenia*, obiektu*, lokalizację zjazdu
w pasie drogowym*.

Prawidłowość danych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu w celu szybszego kontaktu ze stroną w w/w sprawie
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).Jednocześnie informuję, że strona ma prawo
cofnięcia w każdym czasie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania do
momentu cofnięcia zgody.

...................................................................
(czytelny podpis osoby składającej wniosek)
* 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. 2016.1264)

UWAGA!
Wniosek na zajęcie pasa drogowego należy złożyć z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przed
planowanym terminem jego zajęcia. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku,
składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt.
Administratorem zamieszczonych w formularzu danych osobowych jest Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada
24, 56-400 Oleśnica. Dane zbierane są wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania w w/w wniosku. Ma
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe
i wynika z przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j . Dz. U. z
2017 r. poz. 1257 z późn. zm.). Więcej informacji nt ochrony danych osobowych znajduje się na stronie BIP
http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/

Inwestor:

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

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

…...........................................
…...........................................

WÓJT GMINY OLEŚNICA
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że inwestycja:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(podać nazwę inwestycji dotyc zącej zajęc ia pasa drogowego )
będzie wykonywana zgodnie z Ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 z, poz. 1202
ze zm.) na podstawie:
1. Decyzji o pozwoleniu na budowę nr ………………………. z dnia………….,
która stała się ostateczna w dniu…………………… *
2. Zgłoszenia robót budowlanych z dnia …………………………………………….*
3. Art. 29a w/w ustawy. *

Prawidłowość danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.
...................................................................
(podpis osoby składającej wniosek )

*niepotrzebne skreślić

