……………………..….
(miejscowość, data)

……………………..….
(wnioskodawca INWESTOR lub pełnomocnik)

……………………..…
(adres, nr telefonu)

………………………..
……………………………..
(PESEL os. fizyczna/REGON lub NIP os. prawna)

Zarząd Dróg Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim
z/s w Odolionie
ul. Szosa Ciechocińska 22
87-700 Aleksandrów Kuj.

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA BUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ *)
ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ
Wnoszę o wydanie zezwolenia na budowę, przebudowę*) zjazdu z drogi powiatowej
…………………………………………………………………………………………
(nr drogi i nazwa relacji, odcinka, miejscowości lub kilometraŜ)

do nieruchomości o Nr geodezyjnym …………… na karcie mapy………….., pól uprawnych *)
w miejscu zgodnym z zezwoleniem na lokalizację zjazdu Nr…………………..
Cel lokalizacji
zjazdu…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Okres zajęcia pasa drogowego od dnia………………… do dnia………..…. tj. ………..…. dni.
Odpowiedzialnym, za prowadzenie robót w pasie drogowym będzie ……………………………..

…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, adres, tel. słuŜbowy)

Wymiary i powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego:
• jezdnia: dł. ………………..….mb, szer. ………………… mb, powierzchnia ………………m2,
nawierzchnia…………………………..……………..….

• chodnik: dł. ………………..…mb, szer. ………………… mb, powierzchnia ………………m2,
nawierzchnia…………………………..……………..….

• pobocze: dł. ………………..….mb, szer. ………………… mb, powierzchnia ………..........m2,
nawierzchnia…………………………..……………..….

• poz. cz. pasa drog.: dł. …….......mb, szer. ………………… mb, powierzchnia………………m2,
nawierzchnia…………………………..……………..….
Wnioskodawca oświadcza, Ŝe jest właścicielem, uŜytkownikiem wieczystym, uŜytkownikiem, zarządcą,
dzierŜawcą*) przedmiotowej nieruchomości oraz potwierdza prawidłowość danych na wniosku.
*) niepotrzebne skreślić

Do wniosku załącza się:
• plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podanie wymiarów planowanej
powierzchni zajęcia pasa drogowego,
• zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeŜeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub
ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu
pojazdów lub pieszych,
• projekt odbudowy pasa drogowego po robotach rozkopowych,
• harmonogram robót,
• projekt budowlany przebudowy/budowy zjazdu,
• oświadczenie o posiadaniu waŜnego pozwolenia na budowę wydanego przez Wydział Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, lub o zgłoszeniu budowy lub
prowadzonych robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
• pełnomocnictwo, jeŜeli strona działa przez pełnomocnika (dowód uiszczenia opłaty skarbowej w
wysokości 17,00 zł).

