............................................................................................
………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………………………….
(dane inwestora )

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
ul. Budziwojska 149
35-317 Rzeszów
Tel: 17 863 61 34, 17 230 64 96, FAX: 17 863 61 13

Wniosek
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym
..................................................................................................................................................................................
(nr i nazwa drogi, odcinka, miejscowość )
Rodzaj robót:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(dokładne określenie robót)
I. PROWADZENIE ROBÓT W PASIE DROGOWYM
1.

Wymiar, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas
prowadzenia robót w pasie drogowym :
Jezdnia : długość ………. x szerokość ………… powierzchnia w m2 …….....................................
Chodnik: : długość ………. x szerokość ………… powierzchnia w m2……………………………..
Pobocze, pasy zieleni : długość ………. x szerokość ………… powierzchnia w m2 ……………..

2. Termin wykonania robót :
…………………………
II. UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZADZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI
RUCHU DROGOWEGO
1. Rodzaj , wymiary , powierzchnia urządzeń obcych umieszczanych w pasie drogowym w rozbiciu na :
•

Teren zabudowany……………………………………………………………………………………….

•

Teren niezabudowany ……………………………………………………………………………………

4. Okres umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym:
od dnia................................ na czas nieoznaczony
•

Generalnym Wykonawcą będzie:
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

•
•

Podwykonawca …………………………………………………………………………………………….
Kierownikiem robót będzie :
.......................................................................................................................................................................

Do wniosku dołącza się:
1) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1000 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.
3) Projekt budowlany lub plan sytuacyjny obiektu umieszczonego w pasie drogowym.
4) Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadkach etapowego prowadzenia
robót.

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

................................................
(podpis i pieczątka inwestora )

......................................................................
(podpis , pieczątka kierownika robót)

* niepotrzebne skreślić

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie z siedzibą przy
ul. Budziwojskiej 149, 35-317 Rzeszów. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wydania decyzji (zezwolenia), rozpatrzenia wniosku.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika
z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego oraz z przepisów wewnętrznych Zarządu Dróg Powiatowych
w Rzeszowie.

