Przemyśl, dnia …………………………
..............................................
pieczęć firmy

…………………………………
tel. kontaktowy

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
37-700 Przemyśl
ul. Wybickiego 1
WNIOSEK 1
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Wnioskodawca …………..........................................................................................................................
(imię i nazwisko względnie nazwa firmy wnioskodawcy)

z siedzibą ..................................................................................................................................................
(adres zamieszkania lub siedziby)

reprezentowany przez:
Pełnomocnik: ………….............................................................................................................................
(wypełnić w przypadku udzielonego pełnomocnictwa)

wnioskuje o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcia pasa drogowego ulicy: ………….…………………
…………………………………………………………………………………………………….. w Przemyślu
1. Rodzaj prowadzonych robót: ……………………….………………………………………………………..
2. Okres zajęcia pasa drogowego od dnia ……………….………....… do dnia ………..……………....…
/za okres końcowy uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, pod warunkiem przekazania go protokołem odbioru podpisanym
przez przedstawiciela ZDM w Przemyślu w wyznaczonym terminie/

3. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego:
/teren zajęty obejmuje: miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, pow. zajętą przez sprzęt, barakowozy itp./

− jezdnia

dł. …….…… szer. …….…… powierzchnia …….……

− chodnik

dł. …….…… szer. …….…… powierzchnia …….……

− pobocze

dł. …….…… szer. …….…… powierzchnia …….……

− inne elementy pasa drogowego

dł. …….…… szer. …….…… powierzchnia …….……

/w przypadku załączenia do wniosku harmonogramu robót należy wpisać jedynie wyliczone powierzchnie/

4. Dane uzupełniające:
- istniejąca szerokość jezdni w miejscu zajęcia ……….…………………………………………….
5. Wykonawcą robót będzie:
......................................................................………………………………………………….…………….
......................................................................………………………………………………….…………….
6. Wnioskodawca upoważnia Pana/ią ................................................................................................
legitymującego/cą się dowodem osobistym nr .................................. wydanym przez ………………..
……......................................................... do protokolarnego odbioru i przekazania pasa drogowego.
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7. W załączeniu przedkładam (odpowiednie odznaczyć) :
a. Plan sytuacyjny w skali 1:500 z zakreślonym kolorem obrysem zajętej powierzchni
pasa drogowego
b. Projekt organizacji ruchu drogowego zatwierdzony w dniu ……………… przez organ
zarządzający ruchem drogowym
c. Plan i opis sposobu zabezpieczenia i oznakowania robót - jeśli nie jest wymagany
projekt organizacji ruchu drogowego
d. Kopię mapy ewidencyjnej wraz z wypisami z ewidencji gruntów
e. Decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonaniu robót
budowlanych
f. Wniosek na zajęcie pasa drogowego dla umieszczenia urządzeń lub oświadczenie
gestora
sieci dot. zachowania bez zmian istniejących parametrów i lokalizacji
urządzenia
g. Pełnomocnictwo udzielone przez inwestora do reprezentowania go przez osobę
trzecią w sprawach związanych z zajęciem pasa drogowego
h. Kserokopia wpisu o działalności gospodarczej lub kserokopia KRS w części dot.
danych osób reprezentujących podmiot
i. Kserokopia uzgodnienia, postanowienia ZDM
j. Harmonogram robót (dot. robót prowadzonych etapami) z podaniem wyliczenia
zajętych powierzchni pasa drogowego i terminów oraz plan sytuacyjnym w skali
1: 500 z zaznaczonymi etapami robót
k.

Inne………………………………………………………………………………………
/zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji ZDM w Przemyślu może żądać dodatkowych dokumentów/

8.Wnioskodawca oświadcza, że jest poinformowany o tym, że:
a. za zajęcie pasa drogowego będzie zobowiązany uiścić opłatę, zgodnie z art. 40 ustawy
o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. ( Dz.U. 2013r., poz. 260) oraz Uchwałą Rady
Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłaty za zajęcie 1 m2pasa drogowego dla dróg , których Zarządcą jest Prezydent Miasta
Przemyśla.
b. w przypadku udzielenia pełnomocnictwa należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł
w kasie Urzędu Miasta Przemyśla lub na konto 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 Getin
Noble Bank S.A.
c. ponosić będzie odpowiedzialność za szkody mające związek z prowadzonymi robotami
w czasie ich trwania oraz wskutek wad ujawnionych po ich zakończeniu w okresie
obowiązującej gwarancji albo rękojmi.
d. ponosić będzie odpowiedzialność karno- administracyjną w przypadku prowadzenia robót
niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji na zajęcie pasa drogowego w sposób
samowolny.
Podane we wniosku dane oraz w załączonych do wniosku dokumentach dane osobowe będą przetwarzane przez Zarząd Dróg
Miejskich w Przemyślu, z siedzibą w Przemyślu, ul. Wybickiego 1 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1182, 1662 z późn. zm) w celu rozpatrzenia i realizacji przesłanego wniosku.
Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełniania,
uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania i przetwarzania lub ich usunięcia. Podanie danych jest
dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

...................................................................
podpis wnioskodawcy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uwagi:
1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego należy złożyć, co najmniej z 2- tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia i zezwolenia w sprawach budownictwa
mieszkaniowego - zwolnione z opłaty skarbowej - art. 2 ust 1 pkt. 2 (Ustawa z dnia 09 września 2000r. Dz.U. z 2012r.,
poz.1282)
3. Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego. Za zajęcie pasa drogowego:
1) bez zezwolenia zarządcy drogi,
2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu,
3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu wymierza się karę pieniężną w wysokości 10-krotności
opłaty ustalonej według zasad, gdyby zezwolenie zostało udzielone.
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