________________________________________

__________________________________
(miejscowość i data)

________________________________________
________________________________________
________________________________________
(imię i nazwisko oraz adres lub nazwa
i siedziba podmiotu występującego o zajęcie pasa
drogowego)

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie
z siedzibą w Zgłobicach
ul. Zgłobicka 8
33-113 Zgłobice
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
w związku z
UMIESZCZENIEM URZĄDZENIA W PASIE DROGOWYM
1. Cel zajęcia pasa drogowego: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2. Lokalizacja, powierzchnia i okres zajętego pasa drogowego



droga powiatowa nr __________________ relacji ________________________________________________________
________________________________________ w miejscowości _____________________________________________



o

na wysokości działki (ek) _____________________________________________________________________

o

przy poprzecznym przekroczeniu od dz.______________________ nr do dz. nr ________________________

powierzchnia zajęcia (łączna) _________________ m2

Rodzaj umieszczanego urządzenia



Długość zajętego
elementu drogi
[mb]

Szerokość
[m]

Powierzchnia
[m2]

planowany okres zajęcia pasa drogowego
o

w pierwszym roku od __________________r. do __________________r.

o

w latach następnych od 01.01.________________ do 31.12._________________r. (maksymalnie 5 lat)
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3. Decyzja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach działającego z upoważnienia
Zarządu Powiatu Tarnowskiego na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
znak:___________________________________________ z dnia ______________________________r.
4.

Wykonawca robót:____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(nazwa jednostki, osoby fizycznej, adres, nr telefonu)

W załączeniu przedkłada się następujące dokumenty (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r .
– w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) oraz z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784):
1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej
powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów;
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 (projekt organizacji
ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie
z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego).
Jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu - ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego, oraz informację (projekt uproszczony) o sposobie zabezpieczenia robót.

UWAGA!
Za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) oraz Uchwałą nr
XVI.115.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 1 marca 2012 ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2012 r. poz. 786, zm. Dz.
Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 2986, Dz. Urz. Woj. Mał. 2017 r. poz. 6567).

__________________________________
(pieczątka i podpis/podpis)
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