......................................., dnia ...........................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
(pieczęć / adres inwestora / telefon kontaktowy)

Zarząd Dróg Powiatowych
Skoki 21
66-300 Międzyrzecz
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia / zgody )* na zajęcie pasa drogowego - prowadzenie robót w pasie drogowym
zgodnie z zezwoleniem / uzgodnieniem )* na lokalizację obiektu / urządzenia )*
Decyzja / Uzgodnienie )* Nr .........................., z dnia ........................ znak: SDiM..................................................
1. Nazwa inwestycji / zadania )* ............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
2. Elementy pasa drogowego, które będą zajęte w czasie prowadzenia robót:
numer
drogi ,
numer
działki

lokalizacja
odcinek drogi
miejscowość

jezdnia - mb
długość

szer.

chodnik / pobocze / plac w
ciągu dróg / ścieżek
rowerowych / ciągów pieszych
oraz pasów dzielących )* - mb

długość

szer.

pozostałe elementy pasa
drogowego - mb
długość

szer.

3. Osoba odpowiedzialna za zachowanie warunków zawartych w zezwoleniu / uzgodnieniu )* projektu,
prowadzenie robót w pasie drogowym oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w trakcie
prowadzenia robót:

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego wydanego przez, telefon kontaktowy, stanowisko)

4. Planowany okres zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót od dnia .............................................
do dnia .........................................., tj. dni kalendarzowych ..............................
verte !
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5. Wnioskodawca oświadcza, iż za okres końcowy uważa dzień przywrócenia pasa drogowego do
poprzedniego stanu użyteczności i zgłoszenia go do odbioru technicznego do zarządcy drogi.
6. Wnioskodawca oświadcza, iż posiada pełen asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc
przerobową, a także rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia robót bez nieuzasadnionej przerwy.
7. Wnioskodawca oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność cywilną za uszkodzenia urządzeń
znajdujących się w pasie drogowym, powstałe wskutek prowadzonych robót i usunie uszkodzenia na własny
koszt w porozumieniu z ich administratorem.
8. Wnioskodawca oświadcza, iż w okresie od protokólarnego przekazania do protokólarnego odbioru
zajmowanego pasa drogowego przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność cywilną za jakichkolwiek szkody
powstałe na rzecz użytkowników drogi wynikłe z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym.

Załączniki do wniosku:
1. Pełnomocnictwo inwestora albo jego odpis, wypis lub kopię - w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora
osób trzecich – dotyczy / nie dotyczy)*
2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wys. 17,00 zł za udzielenie pełnomocnictwa lub prokury lub jego
odpisu, wypisu lub kopii (art. 1 ust. 1 pkt 2 z art. 4 - cz. IV kol. 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie
skarbowej - Dz. U. z 2012r. poz. 1282 ze zm):
3. Harmonogram robót – dotyczy / nie dotyczy )*
4. Plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów
planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (długość i szerokość poszczególnych elementów: jezdnia,
chodnik, pobocze, plac w ciągu dróg, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, pasów dzielących, pozostałe
elementy pasa drogowego).
5. Uzgodniony z ZDP Międzyrzecz projekt budowlany - do wglądu – dotyczy / nie dotyczy)*
6. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robotach właściwemu organowi administracji architektonicznobudowlanej - dotyczy / nie dotyczy)*
7. Kopia uprawnień powołanej osoby posiadającej aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi dróg - dotyczy / nie dotyczy )*.
8. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym określający
sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt
zatwierdzony przez Starostę Powiatu Międzyrzeckiego – dotyczy / nie dotyczy )*.
9. Schemat zabezpieczenia terenu robót – dotyczy / nie dotyczy )*
10. ...........................................................................................................................................................................

.......................................................................
podpis inwestora

Pouczenie:
Pkt. 2 - opłatę należy wnieść na rachunek: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz;
numer rachunku bankowego 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200 lub w kasie Urzędu Miejskiego w
Międzyrzeczu; - z opłaty skarbowej zwolniony jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia poświadczone notarialnie; - od opłaty skarbowej zwolnione są
jednostki budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Pkt. 6 - można złożyć kopię właściwego dokumentu: decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy
lub protokółu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
)* niepotrzebne skreślić
)** zajęcie pasa drogowego obejmuje teren placu budowy: wygrodzone / oddzielone miejsce wykopu, odkładu
urobku, składowania materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania, powierzchnię zajętą przez
sprzęt, itp.
Opr. R.C-P. ’03.2013r.

