Powiatowy Zarząd Dróg
w Piszu
ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz
(imię, nazwisko, nr tel. lub nazwa, adres)

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej
w celu prowadzenia robót
Proszę o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego drogi powiatowej nr
(Nr i nazwa drogi, odcinka, miejscowości oraz od km

do km

)

1. Rodzaj robót:

(dokładne określenie robót)

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

szer.

pow.

szer.

pow.

szer.

pow.

szer.

pow.

szer.

pow.

rodzaj nawierzchni
- chodnik/pobocze*
dł.
rodzaj nawierzchni
- place/ścieżki rowerowe*
dł.
rodzaj nawierzchni
- ciągi piesze/pieszojezdne*
dł.
rodzaj nawierzchni
- inne elementy
dł.
rodzaj nawierzchni
(w pozycji „inne elementy” należy wymienić każdy element drogi, który będzie zajęty w celu prowadzenia robót, z podaniem wymiarów i
wyliczeniem zajętej powierzchni)

3. Generalnym Wykonawcą będzie*:

(imię i nazwisko kierownika z ramienia Generalnego Wykonawcy)
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4. Kierownikiem robót będzie:

(imię i nazwisko, tel. służbowy)

Zamieszkały w
Nr dowodu osobistego

wydany przez

5. Inspektorem nadzoru będzie*
(imię i nazwisko, instytucje tel. służbowy)

6. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się:
Od dnia

do dnia

Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania go protokółem
odbioru do tutejszego Zarządu.
*niepotrzebne skreślić
**jeżeli tak stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków zezwoleń
na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)
Do wniosku dołącza się:
1) plan sytuacyjny w skali (1:1000, 1:500 z zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa
drogowego i podaniem wymiarów;
2) plan orientacyjny w skali (1: 10 000, 1: 25 000) z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego;
3) projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót zatwierdzony przez
(właściwy organ zarządzający ruchem)

**

4) informację o sposobie zabezpieczenia robót**;
5) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót do organu budowlanego;
6) kopię decyzji z dnia
nr
zezwalającej na zlokalizowanie urządzenia,
obiektu w pasie drogowym;
7) oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez inwestora jeżeli z wnioskiem występuje osoba reprezentująca interes
strony postępowania wraz z oryginałem potwierdzenia wniesienia zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w
kwocie 17,00 zł. ( dokonanej na konto lub w kasie Urzędu Miasta właściwego ze względu na miejsce złożenia
wniosku).
Prawidłowość danych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

(podpis i pieczątka wnioskodawcy)

(podpis i pieczątka kierownika robót)

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej
o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww obowiązku doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek
prawny.
Administratorem zamieszczonych w formularzu danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6. Dane
zbierane są wyłącznie w celu wydania decyzji (postanowienia), rozpatrzenia skargi bądź wniosku oraz w celu archiwizacji. Ma Pan/i
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z Uchwałą Nr XIV/108/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Piskim.
Str. 2 z 2

