WNIOSEK - AWARYJNE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
Zgłaszający

Wykonawca robót

Lokalizacja miejsca awarii

Powierzchnia zajęcia pasa drogowego wynosi ( długość x szerokość):
Jezdnia

Chodnik

Pobocze

Pas zieleni

Inne

szerokość <20%
szerokość > 20% <= 50%
szerokość > 50% <= 100%
Powierzchnia zajęcia (m2)
Termin rozpoczęcia prac
(data)

(godzi na)

Termin zakończenia prac

Rodzaj awarii:

(data)

(godzi na)

Schemat organizacji ruchu drogowego
Osoba od powiedzialna

(imię nazwisko)

(telefon kontaktowy)

(czytelny podpis)

Uwagi:

(szkic frontu względem posesji, punktów charakterystycznych, ulic, placów,
oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu)

Do wniosku należy dołączyć:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem granic działek gruntowych
oraz ich numerów ewidencyjnych i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia
pasa drogowego -2egz
2. Informację o sposobie zabezpieczenia robót – 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 w formie szkicu na mapie w skali
1:500.
3. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego
prowadzenia robót
4. Pełnomocnictwo wraz z dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty skarbowej –
jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za:
 prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót,
 niezwłoczne zgłoszenie terminu zakończenia robót i protokolarne przekazanie terenu do
Zarządcy drogi po zakończeniu robót,
 po zakończeniu robót, stan techniczny nawierzchni i urządzeń w miejscu robót i udzielamy
24 miesiące gwarancji na wykonane roboty,
 wszelkie szkody i straty osób trzecich wynikłe w trakcie prowadzenia robót jak i w okresie
gwarancyjnym,
UWAGA!
1.Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania
materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i
dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg).
2. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się karę pieniężną w wysokości
dziesięciokrotności należnej opłaty. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się:
samowolne zajęcie pasa drogowego, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej
powierzchni niż określona w zezwoleniu.

.............................................
/pieczątka i podpis/

