Zenrbrzyce,
(irnie i nazr.visko, firma)

(adres)

(nr NIP)

(nr telefonu)

Wójt Gminy Zembrzyce
Zembrzyce 540
34-210 Zembrzyce

Wniosek

o rvvdanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/ wewnętrznej

w celu prowadzenia robót

Po zapoznaniu się z warunkami poprzedzającymi wydanie zezwolenia na zajęcie pasa
drogonego. zwracam się z prośbąo wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
drogi

.........

\\ tvm:

....,...dz. nr

ewid....,.

.....rodzaj nawierzchni................,,........

-

jezdnia

.,..........m2, szerokośćjezdni........

-

chodnik

......,.,...m2

-

pobocze

..........m2

oń:..........
za.iętośćszerokości jezdni wyrazona w

- inne (np. zieleńce, rowy) ..,.......,.........,,m2

Rodzaj robót:.........

Sposób zabezpieczenia pasa drogowego podczas prowadzenia robót:.

Termin zajęciaod

.,..,........

......do

licząc z doprowadzeniem

tęrenu do stanu pierwotnego.

Za okres końcowy zajęcia, uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego
i przekazania go protokołem odbioru do tutejszego Urzędu.
Powierzchnia pasa drogowego zajętego przezrzut poziomy vządzenia umieszczonego
w pasie drogowym, niezvviązanego z funkcjonowanięm drogi wynosi .........,.......,........,.mż
.,do...........,. ........,,.....l
IJrządzenie lmięszcza się na czas określony* od............,..
nieokreślony*
Dane personalne Kierownika budowy:
*

właściwepodkreślić

(podpis ipieczęć)

Załączniki:

1. plan sytiracyj ny z zaznaczon1,1n przebiegiem urządzeń,
2. sposób zabezpieczenia.
3, DecYzja o Pozwoleniu na budorrę lub przirjęcie zgłoszenia^ lub (r,i, przypadku

4,
5.

6.
7,

umieszczania
PrzYłączY, działając w oparciu o przepisy aft.29a ustawy z drńa z lipca'l994 roku prarł,o
budowlane) nlaPa do celórv pro.jektowych z naniesionyn przebiegieni trasy przyłącza.
uzgodniona z właścicieletrlsieci:
uzgodnienie z u'łaŚcirvą jednostką lokalizac.|i urząclzenia irrfrastruktur.1,.teclrnicztlej
- obiektu
budowlarrego. niezrł'iązanego z potrzebami zarządzat"l,ia drogar-ni lub potrzebarni ruchu
drogowego w pasie drogor,vylll;
Pełnomocnictwo udzielone przez Inrvestora, w przypaclku gdl inr,vestora reprezentu.je
Pełnomocnik oraz kserokopię dorvodrr/dokllmentu potrvierdia.jącego rł,niesienie opłaiy
skarbowej z §.tułu udzielonego pełnomocnictwa.

Projekt oznakowania prorł'adzonvch robót zgodny

drogowego

lLrb Lrzgodniony projekt

z

wymogatni bezpieczeństr,va ruclru

organizacji rucIru zastępczego,

Zarządca drogi może zażądac dostarczenia doclatkolvych clokilmentó1v, innych rliż
wymienione powyzej.

POUCZENIE:

1.

)

Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęciapasa drogowego.

wniosek naleĘ złoĘćna 30 dni przed planowanym zajęciem pasa

drogowego
(minimalnie 14 dni).
3. Za zajęcie Pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem
terminu
zajęcia okreŚlonego w decyzji lub o powierzchni większej niż określona
w decYzji zarządca drogi wymierry w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną
w wYsokoŚci 10- krotnoŚci opłaty ustalanej zgodnie z ań.40 ust. 4-6 ,r.tu*y'o drogach
publicznych.
4. W PrryPadku dróg wewnętrznych zajęcie pasa drogowego bez zawarcia
umowy cywilnoprawnej uzasadnia skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

