BGK. 7230.1._____202_
Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie obcego
urządzenia/obiektu w pasie drogowym oraz czasowe jego zajęcie
w związku z prowadzeniem robót budowlanych
Wnioskodawca

Luborzyca, dnia……………………

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

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

…………………………..…………………..

ul. Jagiellońska 7
32-010 Luborzyca

(adres, tel, e-mail)

WNIOSEK
Proszę o wydanie decyzji na umieszczenie obcego urządzenia/obiektu oraz czasowe zajęcie pasa
drogowego
w

miejscowości

drogi

gminnej

działka

nr

……………………………………………………………………………

…..............…………………
w

celu

wykonania

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
uzgodnionego z zarządcą drogi decyzją znak BGK.7230. __. ____.____ z dnia ………………………………….
dla którego posiadam *niepotrzebne skreślić
1. pozwolenie na budowę nr ……………………………………. z dnia ……………………………………….,
2. zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych, którego dokonałem w Starostwie Powiatu
Krakowskiego w dniu ……………………………
3. bez zgłoszenia, przy zastosowaniu art. 29a Prawa Budowlanego
średnica uzbrojenia: Ø ………………………….., długość …………………………. m,
średnica uzbrojenia: Ø ………………………….., długość …………………………. m,
średnica uzbrojenia: Ø ………………………….., długość …………………………. m
głębokość posadowienia................
metoda wykonania: przewiert/przepych, przekop *niepotrzebne skreślić
komory przewiertu/przepychu: w pasie drogowym, poza pasem drogowym *niepotrzebne skreślić
parametry zajęcia pasa drogowego:

powierzchnia

1. Jezdnia o nawierzchni ………………………………………. szer. ……… mb …………… ……………………………….
2. pobocze

………………………………………. szer. ……… mb …………… ……………………………….

3. chodnik o nawierzchni ………………………………………. szer. ……… mb …………… ……………………………….
4. zieleń

………………………………………. szer. ……… mb …………… ……………………………….

5. inne

………………………………………. szer. ……… mb …………… ……………………………….

Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Odpowiedzialny kierownik robót: ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Inspektor nadzoru: …………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa, adres, nr telefonu)

Roboty mają być rozpoczęte w dniu ……………………….. i całkowicie zakończone, łącznie
z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego i protokolarnym przekazaniem do dnia
……………………….
Wykonawca/Inwestor bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie prac zgodnie ze sztuką
budowlaną, normami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i
higieniczne warunki pracy, ogólny porządek na terenie robót oraz płynny i bezpieczny ruch
użytkowników drogi objętej robotami.
Wykonawca/Inwestor udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane w pasie drogowym roboty
budowlane, licząc od daty protokołu odbioru robót.
Wykonawca/Inwestor zobowiązany jest w ramach gwarancji usunąć powstałe usterki w terminie 14
dni od daty ich pisemnego zgłoszenia przez zarządcę drogi wykonawcy/Inwestorowi. W przypadku
nie dotrzymania tego terminu zarządcy drogi tj. Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca służy prawo
do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy/Inwestora.
W przypadku wykonania napraw gwarancyjnych, część zadania, która była naprawiona, objęta będzie
ponowna gwarancją liczoną od daty protokołu odbioru naprawy gwarancyjnej.
Sposób odbioru:
⃣
⃣

Osobiście
Pocztą

…………………………………………………………
Podpis

ZAŁĄCZNIKI (właściwe zaznaczyć X):


Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia
reklamy - z podaniem jej wymiarów (z zaznaczeniem szczegółów umożliwiających
zidentyfikowanie miejsca lokalizacji)



Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch
drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w
istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.



Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest
wymagany projekt organizacji ruchu.
Oświadczenie o:


drogowym,

posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie


zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej,

zamiarze
budowy
przyłączy
elektroenergetycznych,
wodociągowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan
sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Protokół uzgodnień z Zespołem Koordynacji Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
(Starostwo Powiatowe w Krakowie Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 30-508 Kraków ul.
Przy Moście 1).



Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym - w przypadkach etapowego
prowadzenia robót zawierający dla każdego etapu informacje o długości i szerokości zajęcia
pasa oraz okresie wykonywania prac.


Kserokopia zatwierdzonego
drogowym (zjazdu).


projektu

budowlanego

obiektu

umieszczanego

Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (17 zł).

w

pasie

