Nowy Dwór Gdański, dnia ..................................
Wnioskodawca (Inwestor)

Pełnomocnik

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

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

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

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

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

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

(adres)

(adres)

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

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

(nr telefonu)

(nr telefonu)

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Morska 1
82-100 Nowy Dwór Gdański
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogi:
(PROWADZENIE ROBÓT)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(nr i nazwa drogi , odcinek, miejscowość)

1. Rodzaj robót: .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas
wykonywania robót:
jezdnia:

dł. ......................... , szer. .......................... , pow. .......................

chodnik:

dł. ......................... , szer. ........................... , pow. .......................

rodzaj nawierzchni ...........................................................................................................
inne elementy:

dł. ......................... , szer. .......................... , pow. .......................

rodzaj nawierzchni ...........................................................................................................
powierzchnia zajęcia (łączna)........................................ m2
3. Rodzaj i wymiary urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi lokalizowanych w
pasie drogowym w wyniku prowadzenia robót.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4. Generalnym Wykonawcą będzie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa, adres)

5. Kierownikiem robót będzie:
imię i nazwisko..............................................................................................................................
adres zamieszkania ................................................................................................ .....................
nr telefonu.........................................................................................................................
6. Inspektorem nadzoru będzie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się:
od dnia ..................... do dnia ...................ilość dni...............................
Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego
i przekazania go protokółem odbioru do tutejszego Zarządu
*- teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów,
powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy itp,
Do niniejszego wniosku załączam:
1. Plan sytuacyjny z zakreślonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego i podaniem
jej wymiarów .
2. Uzgodnienie zarządu drogi powiatowej dotyczące lokalizacji obiektów, urządzeń,
instalacji w pasie drogowym.
3. Kserokopię ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym
lub o zgłoszeniu budowy, lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji
architektoniczo -budowlanej.
4. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym (w przypadkach etapowego prowadzenia
robót.)
5. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia (w przypadku jeżeli zajęcie
pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji
ruchu pojazdów lub pieszych)
6. Informacja o sposobie zabezpieczenia robót ( jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu)
7. Pełnomocnictwo, jeżeli inwestor zadania (wskazany na pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu) będzie
reprezentowany w postępowaniu przez pełnomocnika.
8. Opłatę za pełnomocnictwo (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa)

Uwaga!
Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić po uzyskaniu decyzji
zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i po protokolarnym przekazaniu terenu przez zarządcę drogi.
Zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów.

.......................................................
podpis wnioskodawcy

