…………………………….. dn. ……………………….. .
(miejscowość)

(data)

………………………………………..…………
…………………………………..………………
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
(Imię, Nazwisko, adres, nr telefonu lub nazwa
i siedziba firmy, nr NIP, nr REGON, nr telefonu)

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego
ul. Chramcówki 15
34-500 Zakopane
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia
w pasie drogowym robót związanych z wbudowaniem / przebudową / utrzymaniem /
remontem infrastruktury technicznej niezwiązanej
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

(PROWADZENIE ROBÓT)
Proszę o wydanie zezwolenia zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej, numer …………………….……… , nazwa:
………………………………………………………………………......................………… w miejscowości ………………………………………
od km …………….....….... + …….……........… do km ….……….…..……. + …….……..……… po stronie ……….…….…………...…
w celu wykonania: ……………………..………………………………….…………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
1. Powierzchnia pasa drogowego zajęta w celu wykonania ww. robót (m2): ………………………………..……. w tym:
- jezdnia: długość (m) …………………..…………. x szerokość (m) ………………………………… = …………….…………………. m2
- chodnik: długość (m) ……………………….…….…… x szerokość (m) ……………………..…………. = ………..………………… m2
Całkowita szerokość jezdni w miejscu wykonywania robot wynosi: ………………………………………………….……….. m
- pozostałe elementy pasa drogowego (pobocza, rowy, pasy zieleni, itp.) ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. = ……………………………. m2

2. Planowany termin zajęcia pasa drogowego: od dn. …………………….……………. do dn. ……………..………………….
tj. ogółem ………………………… dni. Za koniec okresu zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia
terenu do stanu poprzedniego i przekazania go protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela
Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Zakopanem.
3. Inwestorem robót (zgodnie z pozwoleniem na budowę) jest: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sprawę prowadzi Pan/i …………………………………………………………………. nr telefonu: ………………………………..………….
4. Generalnym wykonawcą robót będzie: ……………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
5. Kierownikiem budowy (robót) – odpowiedzialnym za wykonanie robót zgodnie z projektem,
zezwoleniem

zarządcy

drogi

i

za

bezpieczeństwo

ruchu

oraz

utrzymanie

porządku,

będzie

Pan/i ……………………………………………………. zam. ul. ……………………………………………….…………. Nr ………………………..
kod pocztowy …………………………….…...……… miejscowość …………………..………………………..…………………………………..
Nr uprawnień ………………………………………………………………….. tel. służbowy …………………………….………………………….
tel. komórkowy ……………………………………………………………….. tel. domowy …………………………..……………….……………
6. Inspektorem nadzoru robót będzie Pan/i ……………………………………………………………………………………………………..
zam. ul. …………………………………………………………………….…………………….…….……..……. Nr ………………………………….…..
kod pocztowy …………………………….…...……… miejscowość …………………..………………………..…………………………………..
Nr uprawnień ………………………………………………………………….. tel. służbowy …………………………….………………………….
tel. komórkowy ……………………………………………………………….. tel. domowy …………………………..……………….……………
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem:

………………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

UWAGA.
Jednocześnie z niniejszym wnioskiem należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie
drogowym urządzenia infrastruktury technicznej.



W załączeniu:
1. Kopia wydanego przez zarządcę drogi uzgodnienia lokalizacji urządzenia.
2. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (na podst. art. 29 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane) zamiaru wykonania robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia go
przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, wraz z kserokopią dokumentów.
3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót lub, jeśli prowadzenie prac nie będzie
miało wpływu na ruch drogowy i pieszych informacja o sposobie zabezpieczenia terenu robót.
4. Plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia (szkic) w skali 1:500 i szczegółowe wyliczenie
zajętych powierzchni pasa drogowego.
5. Ogólny plan sytuacyjny w skali 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego
(jeżeli nie podano pikietaża drogi).
6. Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go przez osobę trzecią w sprawach


związanych z zajęciem pasa drogowego + oplata skarbowa 17 zł.
7. Harmonogram robot – wymagany w przypadku prowadzenia robót etapami.
8. Inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
/

niepotrzebne skreślić.

 /

ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej.

Uwaga:
Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed
planowanym terminem jego zajęcia.
Teren zajęty obejmuje cały plac budowy, tj. miejsce wykopu, odklaska urobku, składowania materiałów,
powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy jak również drogi objazdowe i dojazdowe (za wyjątkiem
objazdu po istniejącej sieci dróg).
Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty – na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych. Stawki opłat, określa obowiązująca uchwała Rady Powiatu Tatrzańskiego w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu
Tatrzańskiego.

