.............................................................
Zambrów, dnia .........................

.............................................................
……………………………………….
Nawa i adres wnioskodawcy

Starostwo Powiatowe
w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18 – 300 Zambrów

WNIOSEK
w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego/umieszczenia w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej numer
…………… w miejscowości ……………………………………………………………………...
(nazwa miejscowości, ulicy, nr działki)

w celu:
 prowadzenia robót w pasie drogowy,
 umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
1. Numer decyzji zezwalającej na lokalizację urządzenia - ..…………………………………….
2. Rodzaj i zakres robót/rodzaj urządzenia - …………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
3. Termin zajęcia pasa drogowego …………………………………………………………………
4.

Termin umieszczenia w pasie drogowym urządzeń …………………………………………….

5. Powierzchnia zajęcia pasa drogowego ........................................... m2 (od zastawy do zastawy)
a) jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, wjazdu, zatoki - .............................. m2
b) zieleńca - .............................. m2
c) innej -

.............................. m2

6. Wymiar, powierzchni urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi lokalizowanych
w pasie drogowym w wyniku prowadzenia robót ........................................................................
…………………………………………………………………………………………………....
7. Kierownik budowy - ......................................................................................................................
zamieszkały ...................................................................................................................................
tel. kontaktowy ..............................................................................................................................
8. Inspektor nadzoru - ........................................................................................................................
zamieszkały ...................................................................................................................................
tel. kontaktowy ..............................................................................................................................

Wykonawca stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc przerobową,
a także rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerwy powyższych robót. Za okres końcowy
zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania go protokółem odbioru do
tutejszego Zarządu.

Oświadczenie :
Przyjmuję odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. Nr 177 poz. 1729) – od dnia
udzielenia zezwolenia do dnia bezusterkowego odbioru pasa drogowego. Udzielam gwarancji na okres 2 lat,
obejmującej odpowiedzialność za wszelkie odkształcenia nawierzchni i urządzeń inżynieryjnych bez
względu na to, czy dotyczą one wykonawstwa robót czy materiałów. W okresie gwarancji zobowiązuję się
do czuwania nad stanem technicznym nawierzchni i urządzeń w miejscu prowadzenia robót oraz przyjmuję
na siebie odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wszelkie szkody i straty wynikłe w czasie
prowadzenia robót jak i w okresie gwarancyjnym. Wniosek po wydaniu zezwolenia przez Zarząd Powiatu
Zambrowskiego nabiera mocy dwustronnej umowy. Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam
własnoręcznym podpisem.

.....................................................
/podpis i pieczątka wnioskodawcy lub pełnomocnika/

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dołącza się:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów
planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
2. 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).
3. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 (który dołącza się w przypadku prowadzenia
robót).
4. Informację o sposobie zabezpieczenia robót (jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu).
6. Oświadczenie inwestora:
 o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
 o zgłoszeniu budowy lub zgłoszeniu prowadzonych robót lub
 zamiarze budowy przyłączy dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
5. Pełnomocnictwo - z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej (jeżeli
wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.

