……………………..….
(miejscowość, data)

……………………..….
(wnioskodawca INWESTOR lub pełnomocnik)

……………………..…
(adres, nr telefonu)

………………………..
……………………………..
(PESEL os. fizyczna/REGON lub NIP os. prawna)

Zarząd Dróg Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim
z siedzibą w Odolionie
ul. Szosa Ciechocińska 22
87-700 Aleksandrów Kujawski

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT
ORAZ UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI
LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO W PASIE DROGOWYM DROGI POWIATOWEJ:
Wnoszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej
……………………………...............................................................................................................
(nr drogi i nazwa relacji, odcinka, miejscowości lub kilometraŜ)
w celu
………………………………………………………………………………………………………

Okres zajęcia pasa drogowego od dnia…………………. do dnia………..…........... tj. …...... dni.
Odpowiedzialnym, za prowadzenie robót w pasie drogowym będzie
……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, adres, tel. słuŜbowy)

Wnioskodawca oświadcza, Ŝe:
posiada waŜne pozwolenie/zgłoszenie na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym (*),
nr pozwolenia/zgłoszenia ..................................................... z dnia ........................................... (*)
zgłosił prowadzone roboty w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim w dniu
.................................................. (*)
(*)niepotrzebne skreślić

Wymiary i powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego:
• jezdnia: dł. ……………….mb, szer. ………………… mb, powierzchnia ………………… m2,
nawierzchnia…………………………..……………..….
• chodniki, place, zatoki autobusowe i postojowe, ścieŜki rowerowe i ciągi piesze:
dł.………….……….…mb, szer. …………….….…..mb, powierzchnia ……………..……... m2,
nawierzchnia…………………………………………….

• poz. cz. pasa drogi.: dł. …….....….mb, szer. …………… mb, powierzchnia……………….. m2,
nawierzchnia…………………………..……………..….
Teren

zajęty

obejmuje

cały

plac

budowy

tj. miejsce wykopu, odkładu, składowania materiałów,

powierzchnię
zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak równieŜ drogi budowlane i zastępcze.
Rodzaj, wymiary , powierzchnia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, umieszczonych w
wyniku prowadzenia robót. Okres umieszczenia urządzenia: od ………………. do ………………… tj.
……………………. lat.
Obszar umieszczenia urządzenia: zabudowany / niezabudowany(*) (* )
niepotrzebne skreślić
a) jezdnia: ……………………………………………………………………..… (m²)
b) chodniki, pobocze:……………………………………………………………. (m²)
c) pozostałe elementy pasa: …………………………………………………….. (m²)
Wnioskodawca oświadcza, Ŝe posiada pełne zabezpieczenie materiałowo – techniczne i finansowe
do prowadzenia wymienionych robót, oraz potwierdza prawidłowość danych na wniosku.
Do wniosku załącza się:
• plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
oraz informacje o sposobie zabezpieczenia robót, jeŜeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
• plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podanie wymiarów planowanej powierzchni
zajęcia pasa drogowego,
• Zatwierdzony projekt organizacji ruchu przez Starostę Aleksandrowskiego (wniosek o zatwierdzenie naleŜy
składać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.), jeŜeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch
drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji
ruchu pojazdów lub pieszych.
• projekt odbudowy pasa drogowego po robotach rozkopowych,
• harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót,
• oświadczenie o posiadaniu waŜnego pozwolenia na budowę wydanego przez Wydział Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych
robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
• pełnomocnictwo, jeŜeli strona działa przez pełnomocnika (dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości
17,00 zł).
UWAGA!
Za okres końcowy zajęcia uwaŜa się dzień przywrócenia terenu do właściwego stanu technicznego i zgłoszenia
zwolnienia pasa drogi do tutejszego Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania zarządcy drogi tak o zmianie adresu, demontaŜu urządzenia,
jak i o przejęciu prawa własności urządzenia na osobę trzecią. W przypadku nie przekazania zarządcy drogi
powyŜszych informacji, będę zobowiązany do zapłaty ustalonej w decyzji opłaty za kaŜdy rok umieszczenia
urządzenia.

..............................................................
(podpis wnioskodawcy INWESTORA, pełnomocnika)

