Bielsk Podlaski, dnia ............................
1.................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
.................................................
.................................................
(adres wnioskodawcy – tel. kontaktowy)
2..............................................................
( właściciel urządzenia)
..................................................................
(adres; tel. kontaktowy)
Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski
WNIOSEK
o
wydanie
decyzji
na
zajęcie
pasa
drogowego
ulicy
...................................................... w Bielsku Podlaskim celem wykonania
.............................................................................................. w dniu /dniach*
........................................................................ zajmując powierzchnię :
- jezdni: dł. ....................szer. ………….. powierzchnia ................. m2
rodzaj
nawierzchni ………………………………………………….
- chodników i ciągów pieszych: dł. .................... szer. ………………...
powierzchnia………..............m2 rodzaj nawierzchni ……………………...
- pozostałe elementy pasa drogowego: dł. ..................szer. ......…………
powierzchnia…………m2 rodzaj nawierzchni ………………………………...
i umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi od (data) :
……………………………...
- w jezdni; powierzchnia rzutu poziomego urządzenia …………….m2
- poza jezdnią; powierzchnia rzutu poziomego urządzenia .……...….m2
Do wniosku załączam:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 odcinka pasa
drogowego z zaznaczeniem granic i z podaniem wymiarów planowanej
powierzchni jego zajęcia a w przypadku reklamy jej wymiarów.
2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, określający sposób zabezpieczenia
robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa drogowego, jeżeli zajęcie pasa
drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze
albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu
pojazdów lub pieszych.
3. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót gdy
nie jest wymagany projekt organu ruchu.
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4. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w
przypadku etapowego przeprowadzenia robót

Wykonawcą robót będzie ……………………………………………...
Właścicielem urządzeń będzie ………………………………………...
Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu
do stanu pierwotnego i przekazania go protokołem odbioru zarządcy drogi.
UWAGA! teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu,
odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez
sprzęt, barakowozy itp.
* - wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć z co najmniej 10 dniowym
wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajęcia.

…………….....……………………
(podpis właściciela urządzenia)
....................................................
(podpis wnioskodawcy)
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