................................ Chojnice, dnia .......................
(pieczęć wnioskodawcy)

Wójt Gminy Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice

Wniosek
o wydanie decyzji zezwalającej na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
budowlanych niezwiązanych z budową, przebudową lub remontem dróg publicznychgminnych
1. Lokalizacja robót (miejscowość, ul., nr działek) .................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

2.Rodzaj robot ....................................................................................................................................
3.Pełna nazwa i adres inwestora:
...............................................................................................................................................................
4. Pełna nazwa i adres Wykonawcy:
...............................................................................................................................................................
5.Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementow pasa drogowego na czas wykonania
robot:
jezdnia (do 50% szerokości)dł............. m szer. .............m pow...............m
jezdnia (pow. 50% szerokości do 100% )- dł............. m szer. .............m pow...............m
chodniki, place, zatoki postojowe,
autobusowe, ścieżki rowerowe i ciągi piesze: dł............. m szer. .............m pow...............m
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trawniki, pobocza, ...- dł............. m szer. .............m pow...............m
teren zabudowy.................................................................................................................................m2
..............................................................................................................................................................
6. Sposob prowadzenia robot ...............................................................................................................
...............................................................................................................................................................
7. Kierownikiem robot będzie ..................................................
zamieszkały w
........................................................................................................................................
8 Inspektorem nadzoru będzie*
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
9 .Okres zajęcia pasa drogowego
od dnia............................................ do dnia................................tj. dni..........
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lub na czas nieokreślony*
12.Wskazanie płatnika Decyzji za zajęcie pasa drogowego – pełna nazwa i adres
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
13.Nr.i data uzgodanienia dokumentacji projektowej
..............................................................................................................................
14.Nr i data wydania pozwolenia na budowę*/zgłoszenia robot
...............................................................................................................................................................
...............................................................................
(podpis osoby skaładającej
wniosek)

Do wniosku dołącza się:
1.Zgoda właściciela urządzenia na wykonanie w/w prac *

2. Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni
pasa
3. Szczegołowy harmonogram robot*
4. Uzgodnienia dokumentacji – do wglądu
5. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Inwestora – jeżeli wniosek składa Wykonawca*
Opłaty skarbowej za wydanie decyzji o zajeciu pasa drogowego nie pobiera się. ustawa z
dnia 8 grudnia 2006 o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z pózn zm.).
Uwaga: Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku,
składowania materałow, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy jak rownież drogi
objazdowe i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci drog)
*niepotrzebne skreślić

