Wzór wniosku na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

…………………………
miejscowość, data
…………………………………………….
Imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy
…………………………………………….
Adres zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy
…………………………………………….
NIP (w przypadku firmy)
…………………………………………….
Numer telefonu / e-mail

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
ul. Rynek 18
38-200 Jasło

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2020 r., poz. 470) zwracam się z prośbą o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi
powiatowej Nr ……………………. w miejscowości…………………………………………………
odcinek……………………………………………………………………………………………………
Cel zajęcia pasa drogowego (określić rodzaj urządzenia, sposób wykonania robót): ……………….….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Powierzchnia pasa drogowego do zajęcia na czas wykonywania robót wynosi …………………… m2

w tym:
- jezdnia przy zajęciu do 50% szerokości oraz zatoki ……………… m2
- jezdnia przy zajęciu powyżej 50% szerokości ……………… m2
- chodnik, place, ścieżki rowerowe, ciągi piesze i pieszo-jezdne ……………… m2
- pozostałe elementy pasa drogowego (pobocza, rowy, pasy zieleni, drogi o nawierzchni
gruntowej) ……………… m2
- dla infrastruktury telekomunikacyjnej ……………… m2

Termin zajęcia pasa drogowego: od dnia ……………… do dnia ……………… tj. …………. dni
(licząc z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego)
Wykonawcą robót będzie: ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Nr decyzji zezwalającej na lokalizację: …………………………. z dnia ………………

…………………………….
podpis wnioskodawcy

Załączniki do wniosku:
Kopia wydanej decyzji zezwalającej na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym
2. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczoną lokalizacją miejsca robót,
3. Mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną powierzchnią pasa drogowego do zajęcia na czas
robót oraz z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów zajętego obszaru,
4. 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); lub oświadczenie o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany
projekt organizacji ruchu,
5. Oświadczenie wykonawcy o:
 posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym, lub
 zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektonicznobudowlanej, lub
 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.
1.

uwaga: wniosek należy składać z min. 3-tygodniowym wyprzedzeniem terminu planowanego zajęcia
pasa drogowego

