Płock, dnia……………………………..

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

……………………………………………………..
........................................................
(wnioskodawca – imię i nazwisko, adres
lub nazwa i siedziba)

Miejski Zarząd Dróg w Płocku

…………………………………………………….
…………………………………………………….

ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock

(NIP,PESEL,REGON)

…………………………………………………….
(telefon)

WNIOSEK
o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego ulicy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..w Płocku
(nazwa ulicy, nr posesji, nr działki)

1.Cel zajęcia pasa drogowego*:

a) prowadzenie robót w pasie drogowym
b) umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
* (właściwe zaznaczyć)

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

dł.……………………………m. ,szer.…………………..m. ,pow.…………………………….……m²

chodnik i ścieżki rowerowe,
pobocze, zatoki autobusowe, dł.…………………………….m. ,szer.…………………..m. ,pow.…………………………………m²
postojowe, zjazd.
zieleniec lub inny element
pasa drogowego

dł.…………………………….m. ,szer.……………….. m. ,pow.………………………………..…m²

-(powierzchnia zajęcia obejmuje także powierzchnię zajętą pod składowanie materiałów, sprzęt, odkład urobku itp.)

3.Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, lokalizowanych w wyniku prowadzenia
robót:
w jezdni ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
w pozostałych elementach pasa drogowego…………………………………………...........................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

w drogowym obiekcie inżynierskim………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.Wykonawcą będzie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko kierownika robót, telefon)

5.Okres zajęcia pasa drogowego pod roboty :
Od dnia…………………………………………………………………do dnia……………………………………………………………………….
6.Okres zajęcia pasa drogowego pod umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem
drogi :

Od dnia………………………………………………………………….do dnia…………………………………………………………………………

Do wniosku należy załączyć:
1.ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego;
2.szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1: 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni
zajęcia pasa drogowego;
3.zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza
widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych lub informację
o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
4.oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu
budowy lub prowadzonych prac właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.
290);
5.harmonogram prowadzenia robót, w przypadku etapowego prowadzenia robót;
6. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo inwestora, udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do
czynności prawnych, do załatwiania spraw formalno-prawnych w zakresie prowadzenia przed zarządcą drogi procedury
związanej z zajęciem pasa drogowego oraz opłata skarbowa w wysokości 17 zł. (ustawa o opłacie skarbowej Dz. U. z 2015r.
poz. 783) od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub
urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (zgodnie z art. 33 § 3 Kpa. i art. 76a § 2 Kpa.).

…………………………………………………………………..
(czytelny podpis osoby(osób) uprawnionej)

