Czarnków, dnia ...........................

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
ul. Gdańska 56
64 – 700 Czarnków
Wniosek
dot. zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym
Proszę o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.
1. Nazwa i adres jednostki wnioskującej (dokładna nazwa):
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
adres:
ulica:..........................................................................................................................
kod:.......................miejscowość:...............................................................................
telefon .................................................
2. Cel zajęcia (określić rodzaj robót) :
............................................................................................................................
............................................................................................................................
3. Lokalizacja:...........................................................................................................
A/ nazwa ulicy:......................................................................................................
B/ odcinek:............................................................................................................
4. Procentowa wielkość zajmowanej szerokości jezdni z podaniem powierzchni
zajęcia w m2 (długość m x szerokość m)
-

do 20% szerokości jezdni:........................................

-

do 50% szerokości jezdni:........................................

-

100% szerokości jezdni:...........................................

5. Rodzaj elementu zajętego pasa drogowego (niepotrzebne skreślić):
torowisko, pobocze, chodniki, płace, zatoki postojowe, autobusowe, ścieŜki rowerowe,
ciągi piesze, inne w m2 (długość m x szerokość m)
............................................................................................................................
6.Termin zajęcia:..............................................................

7. Inwestor:
a/ nazwa jednostki:..............................................................................................
b/ adres:...............................................................................................................
c/ telefon:.............................................................................................................

8. Wykonawca zakresu rzeczowego:
a/ nazwa jednostki:..............................................................................................
b/ adres:...............................................................................................................
c/ telefon:.............................................................................................................
9. Projekt tymczasowej organizacji ruchu:
a/ nr projektu.........................................z dnia......................................................
11. Osoba odpowiedzialna za teren budowy i prawidłowe oznakowanie terenu budowy
a/ imię i nazwisko:..............................................................................................
b/ adres:.............................................................................................................
c/ teren słuŜbowy:..............................................................................................
Do wniosku naleŜy dołączyć następujące załączniki:
a/ plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z
podaniem jego wymiarów w skali 1:500,
b/ ksero decyzji ZDP uzgadniającej lokalizację urządzeń w pasie drogowym,
c/ ksero pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
d/ projekt organizacji ruchu,
e/ harmonogram robót ( w przypadku etapowego prowadzenia robót).
Wykonawca stwierdza, Ŝe posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt
i moc przerobową, a takŜe rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerwy
powyŜszych robót.
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.....................................................
(podpis, pieczątka wnioskodawcy)

Uwaga o opłatach skarbowych:
- opłata skarbowa na pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł.

UWAGA:
1. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składania
materiałów, powierzchnię zajętą pod sprzęt, barakowozy, jak równieŜ drogi objazdowe
i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg).
2. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z Uchwałą Nr XVI/94/2004 Rady
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 marca 2004r.(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 61, poz
1406)

