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Planowany termin wykonania robót :         od dnia .....................od dnia .........................                do dnia  .........................

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z wydanym zezwoleniem.

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

Decyzję na zajęcie pasa drogowego otrzymuje osoba będąca przedstawicielem wnioskodawcy lub która 

posiada upoważnienie od INWESTORA do odbioru decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

Zobowiązujemy się do wykonania robót zgodnie z warunkami podanymi w uzyskanym zezwoleniu w drodze decyzji 

administracyjnej. Posiadamy moc produkcyjną oraz pełne zabezpieczenie materiałowe i sprzętowe do wykonania robót 

podstawowych. W okresie gwarancji zobowiązujemy się do czuwania nad stanem technicznym urządzeń w miejscu robót oraz 

przyjmujemy na siebie odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wyrządzone szkody i straty wynikłe w trakcie 

prowadzenia robót jak i w okresie gwarancyjnym.

Kierownikiem budowy jest: .........................................................................................................................

Wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim                                                                               

o pozwolenie na zajęcie pasa drogowego zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych  w celu 

prowadzenia robót w pasie drogowym.

Prosi o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót związanych z :

Wnioskujący:

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

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

(podać pełną nazwę i dokładny adres)

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

(pobocza, rowy, trawniki)

Jezdni do 50 % szer.

Jezdni pow. 50 % szer.

.........................................połączonego z zajęciem pasa drogowego o długości

x

x

x

x

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

mb w tym:

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

na odcinku /w miejscowośći .............................................................................. ................................
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dnia ..........................
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Zajęty teren pasa drogowego 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).

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 

marca  1985 r. (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 260)

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

(miejscowość)

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

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

Wnioskujący

Kserokopia pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy lub prowadzenia robót

Decyzja administracyjna Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lub. z/s w Kurzętniku na lokalizację 

urządzenia obcego w pasie drogowym jeżeli w wyniku prowadzenia robót zostaną zostaną umieszczone 

urządzenia obce /1 egz.- kserokopia/ 

Harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie we właściwym terminie                                               /dotyczy 

robót o dużym zakresie wieloetapowym/

Inne załączniki

Wymagane załączniki zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r.                                                                                                           

w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego:

Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1 : 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa 

drogowego oraz informacje o sposobie zabezpieczenia robót jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu

Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego jeżeli 

zajęcie pasa drogowego wpłynie na ruch drogowy.

Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją planowanego zajęcia pasa 

drogowego.


