....................., dnia ........................

..........................................................................
/wykonawca robót, adres, telefon, nr NIP lub PESEL/

Powiatowy Zarząd Dróg
09-100 Płońsk, ul. Płocka 101

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia

na

zajęcie

pasa

drogowego na czas prowadzenia robót

związanych z .............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
PROWADZENIE ROBÓT
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr .............
nazwa drogi ................................................................... w miejscowości ..............................
w celu wykonania ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
1. Powierzchnia zajętego pasa drogowego na czas wykonywania robót.
Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu , odkładu, urobku, składowania materiałów,
powierzchnię zajętą przez sprzęt.

a/ jezdnia, chodnik, pobocze
dług. .....................

szerokość ..................... powierzchnia m² ...............................

dług. .....................

szerokość ..................... powierzchnia m² ...............................

-

zajęcie do 20% szerokości jezdni
zajęcie powyżej 20% do 50% szerokości jezdni
zajęcie powyżej 50% szerokości jezdni

/chodnika, pobocza/
/chodnika, pobocza/
/chodnika, pobocza/

b/ inne elementy pasa drogowego
dług. .......................

szerokość ....................... powierzchnia m² ...............................

2. Termin zajęcia pasa drogowego

od dnia ........................

do dnia ............................

Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia pasa drogowego do stanu
pierwotnego i przekazania go protokółem odbioru do tut. Zarządu

-23. Inwestorem robót /zgodnie z pozwoleniem na budowę/ jest

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

................................................................................................................................................
4. Wykonawcą robót drogowych będzie: ................................................................................
................................................................................................................................................
5. Osobą odpowiedzialną za teren
i zabezpieczenie robót będzie:

budowy oraz

za prawidłowe oznakowanie

a/ imię i nazwisko

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

b/ adres

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

c/ telefon

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

.........................................................
/podpis wnioskodawcy/

Do wniosku zgodnie z § 1 pkt. 3, 5 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie
pasa drogowego /Dz. U. Nr 140, poz. 1481/ należy załączyć:
a/
b/
c/
d/
e/
f/

plan sytuacyjny w skali odcinka pasa drogowego przewidzianego
do zajęcia z podaniem jego wymiarów w skali 1:500 lub 1:1000
uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia
Terenu
oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie
drogowym
informację o sposobie zabezpieczenia robót - jeśli nie jest wymagany projekt
harmonogram robót - wymagany w przypadku prowadzenia robót etapami

Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć z co najmniej
wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajęcia.

10 - dniowym

