Wnioskodawca:

Miejscowość, data.....................................

....................................................
....................................................

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W TORUNIU
UL. POLNA 115

....................................................
NIP............................................
Pełnomocnik:
....................................................
....................................................

WNIOSEK
o wydanie decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego w celu
prowadzenia robót w pasie drogowym
1. Cel zajęcia pasa drogowego ............................................................................................
2. Szczegółowe określenie miejsca prowadzenia robót:
- droga powiatowa nr ....................................................................................................
- miejscowość .............................................................................................................
3. Powierzchnia zajęcia pasa drogowego: .......................................... m2
- długość pasa: ……………………………………………………..m
- szerokość pasa: …………………………………………………...m
4. Element pasa drogowego podlegający zajęciu:
- jezdnia; .................................................................................................pow. w m2
- chodnik; ................................................................................................pow. w m2
- inne elementy (pobocze, rów); .............................................................pow. w m2
5. Termin zajęcia pasa drogowego od............................................do............................
6. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót w pasie drogowym
............................................................................................................................................
7. Odbiór decyzji administracyjnej: osobiście w siedzibie PZD/ wysyłka pocztą* na
adres:…………………………………………………………………………….

.......................................................
podpis wnioskodawcy
*niepotrzebne skreślić

Załączniki do wniosku:
• Mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem dowolnym kolorem
granic pasa drogowego i podanymi wymiarami planowanej powierzchni zajęcia pasa
drogowego;
• Plan sytuacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest
wymagany projekt organizacji ruchu.
• Szczegółowy harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót.
• Zaopiniowany pozytywnie przez PZD w Toruniu i KM Policji w Toruniu,
zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe Projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robót z pasie drogowym, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch
drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w
istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
• Kopię decyzji warunków na lokalizację.
• Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub zamiarze 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.
• Pełnomocnictwo
• Dowód opłaty za Pełnomocnictwo

