Pruszcz Gdański, dnia ……………………………

…………………..…………….
(Inwestor)

………………………….……..
………………………….……..
(adres, nr telefonu)

Wydział Infrastruktury
Starostwo Powiatowe
w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański

WNIOSEK
O wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego w celu*:
I.
prowadzenia robót,
II.
umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
…………………………………………………………………………………………......................................................................
(nazwa i nr drogi, miejscowość)

1. Rodzaj
robót:
…………………………………………………………………………

……………………………………………………..

(dokładne określenie robót, nr i data uzgodnienia)

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

Długość
(m)

Szerokość
(m)

Powierzchnia
(m2)

Procent zajmowanej
szerokości jezdni

Jezdnia
Chodnik
Inne elementy
…………………………
(powierzchnia zajętego pasa drogowego obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku,
składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy jak również drogi objazdowe i dojazdowe –
za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg)

3. Rodzaj, wymiary, powierzchnia i miejsce umieszczenia urządzeń
funkcjonowaniem drogi, lokalizowanych w wyniku prowadzenia robót:

niezwiązanych

a) Rodzaj urządzenia (zaznaczyć właściwe):
⃣ kanalizacja sanitarna

⃣ sieć gazowa, gazociąg lub przyłącze

⃣ sieć wodociągowa lub przyłącze

⃣ sieć energetyczna, przyłącze
lub inne powiązane urządzenie

⃣ sieć telekomunikacyjna, światłowód,
przyłącze lub inne powiązane urządzenie

⃣ kanalizacja deszczowa lub inne
powiązane urządzenie

⃣ pozostałe urządzenia
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b) powierzchnia i miejsce umieszczenia
Powierzchnia zajmowana przez rzut poziomy urządzenia (m 2)
w jezdni lub chodniku
na drogowym obiekcie
inżynierskim
w pozostałych elementach
pasa drogowego
…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………….
4. Generalnym wykonawca robót będzie:
…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………….
(Nazwa, adres, nr telefonu)

5. Osoba nadzorująca roboty związane z zajęciem pasa drogowego; odpowiedzialna za ich
prawidłową realizację, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dróg publicznych:
…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………….
(Imię, nazwisko, nr telefonu)

6. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się:

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

(za okres końcowy zajęcia uważa się dzień zakończenia robót i doprowadzenia pasa drogowego do stanu
zgodnego z wydaną decyzją oraz przekazania go protokółem odbioru przez przedstawiciela Starostwa
Powiatowego w Pruszczu Gdańskim).

Uwaga: godnie z art. 40 ust 12 ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z
przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, wydanym w formie decyzji administracyjnej
lub o powierzchni większej niż określona w ww. zezwoleniu - zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej
karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotności opłaty należnej za zajęcie pasa drogowego.

Oświadczam, że zapoznałam(-łem) się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych w
Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim. Treść klauzuli jest dostępna także na
https://biuletyn.net/powiat-gdanski/
……………………………………………………..
Podpis Inwestora

Do wniosku dołącza się*:
1) plan sytuacyjny z domiarami i zajętą powierzchnią pasa drogowego zakreśloną kolorem czerwonym,
2) harmonogram robót w przypadku długotrwałego zajęcia pasa,
3) projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem,
4) Informację o sposobie zabezpieczenia robót (dołącz, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu),
5) Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia,
6) uzgodnienie dokumentacji – kserokopia

*niepotrzebne skreślić
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…………..………………
Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE
załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia
robót budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego
Oświadczam, że występując o zezwolenie na zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej....................................................................................................................................
w celu............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
posiadam ważne:
⃣ pozwolenie na budowę*,
⃣ zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych *,
⃣ zamiar budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny
na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*.
* zaznaczyć właściwe
.......................................................
(czytelny podpis)
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