........................................................, dnia ...........................................

Urząd Miasta
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary
Wniosek (zawiadomienie) o awaryjne zajęcie pasa drogowego
1.

Pełna nazwa wnioskodawcy (inwestora): .............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

2.

Adres siedziby wnioskodawcy:

-

kod pocztowy: ....................................................................................

-

miejscowość : .....................................................................................

-

ulica, numer domu: ............................................................................

-

Numer NIP: ........................................................................................

3.

Nr i nazwa drogi, ulica, miejscowość : ................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

4.

Rodzaj awarii : ......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

5.

Powierzchnia zajęcia pasa drogowego:

a.

jezdnia: dł ........................ szer.(min. 1,30 m) .......................... pow. w m²......................
zajęcie szerokości jezdni: do 20% ; powyżej 20% do 50% ; powyżej 50% .

b. chodnik, plac, zatoka, ścieżka rowerowa: dł. ........ szer. .(min. 1,30 m) .......... pow. w m²……...
c. pobocze: dł ....................... szer. .(min. 1,30 m) .................... pow. w m²..............................
Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów, powierzchnię
zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe, z wyjątkiem objazdów po istniejącej sieci
dróg publicznych)
6.

Okres zajęcia: od dnia ..................................... do dnia ..................................................
Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu pasa drogowego do stanu pierwotnego i przekazania go
protokołem odbioru do tutejszego urzędu.

7. Powierzchnia zajęcia wymagająca naprawy (zaasfaltowania, ułożenia płytek, itp.) ..............................m²
8. Wykonawcą robót będzie: ....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa, siedziba)

-

Numer NIP: .....................................................

-

Osoba odpowiedzialna za wykonanie robót zgodnie z projektem technicznym:

-

Imię i nazwisko: .......................................................................................

-

Adres zamieszkania: .................................................................................

-

Pesel: ......................................................................................................

-

Tel: .........................................................................................................

Do wniosku dołącza się:
1. Plan sytuacyjny, z zaznaczonym :
•
urządzeniem w którym wystąpiła awaria,
•
odcinka drogi o ograniczonym lub zamkniętym ruchu,
•
wyznaczonymi objazdami w przypadku zamknięcia ruchu,
•
podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego
2. pełnomocnictwo Inwestora w przypadku reprezentowania go przez osobą trzecią w sprawach związanych z
zajęciem pasa drogowego + opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł,
Uwagi:
1. Urząd Miasta Kowary nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w
pasie drogowym. Szczegółowa lokalizacje należy ustalić z ich właścicielami.
2. Zajęta część pasa drogowego zostanie zabezpieczona i oznakowana przez wnioskodawcę, który ponosi
odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na obszarze objętym oznakowaniem.
3. Zajęcie większej powierzchni niż podana we wniosku bądź przekroczenie terminu zajęcia wymaga
zgłoszenia do zarządcy drogi. Nie zachowanie tego warunku powodować będzie naliczanie kar pieniężnych
na podstawie art. 40 ust. 12 pkt. 3 ustawy o drogach publicznych.
4. Konsekwencje błędnego lub nieczytelnego wypełnienia ponosi wnioskodawca.

...............................................................................
(podpis)

