Maków Mazowiecki, dnia ...............................................
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………..……………….
/Inwestor/
…………………………………………….…………..………
……………………………………….……………………….
…………………………………………….………………….
/Wykonawca/

Zarząd Dróg Powiatowych
w Makowie Mazowieckim
ul. Krótka 3
06-200 Maków Mazowiecki

WNIOSEK

Prosimy o wydanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
o powierzchni ............................................................. m2, długości .......................................................... mb,
szerokości ............................m w okresie od dnia ........................................r. do dnia .................................... r.
dla wykonania robót ..................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….………………………

oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi o
ogólnej powierzchni rzutu poziomego ....................................................................................................
.............................................................................................................................................................m2
/ długość ułożonego przewodu x średnica/

- w obszarze zabudowanym ……………………………………………………………..……….. = ………….……… m2
- poza obszarem zabudowanym …………………………………………………………………. = …………..…….. m2

1.Zobowiązujemy się do wykonania robót zgodnie z Polską Normą , sztuką budowlaną i ustaleniami
technicznymi wynikającymi z protokołu Z.U.D.
Nr ................................................................ z dnia ................................................................................
2.Przyjmujemy odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
robót zgodnie z .......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

3.Zgodnie z rozporządzeniem R.M. z dnia 24 stycznia 1986 r. ogłoszonego w Dz. U. Nr 6 poz.33 z
późniejszymi zmianami zobowiązujemy się do wniesienia należnych opłat.
4. Po zakończeniu robót branżowych i zasypywaniu wykopów zobowiązujemy się do przedłożenia
atestu zagęszczenia gruntu w miejscu przekopu zgodnie z Polską Normą i odbudowy drogi.

5. Wykonawcą robót drogowych będzie
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Zlecenie nr ............................................................... z dnia ...................................................................
6. W okresie rocznej gwarancji zobowiązujemy się do czuwania nad stanem technicznym
nawierzchni i urządzeń w miejscu robót oraz przyjmujemy na siebie odpowiedzialność w stosunku
do osób trzecich za wszelkie szkody i straty w trakcie robót jak i w okresie gwarancyjnym .
7. Odpowiedzialnym za wykonanie robót jest
..................................................................................................................................................................
zamieszkały .............................................................................................................................................

…………………………………..….........

…………………………………………..

/podpis i pieczątka Inwestora/

/podpis i pieczątka Wykonawcy/

W załączeniu:
1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa
drogowego;
2) zatwierdzony projekt 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; jeżeli projekt ten jest związany z robotami prowadzonymi w pasie
drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
(w razie zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo):
3) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz 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
robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
(ewentualnie, na żądanie zarządcy dróg dodatkowe dokumenty, w szczególności):
5) projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym;
6) harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

Uwaga o opłatach skarbowych:
złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa ( opisu, wypisu lub kopii) z chwilą złożenia organu
podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Opłatę skarbową dokonuję się gotówką lub przelewem na konto organu podatkowego właściwego miejscowo w
sprawach opłaty skarbowej, tj. Urzędu miejskiego w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6 na rachunek w/w organu:
31 8917 0001 0012 5585 2000 0010
Odbiór osobisty
Przesłać pocztą

