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Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Wniosek 3a
Zajęcie pasa drogowego

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251
tel. (32) 300-86-00
fax (32) 300-86-99
www.zdm.gliwice.pl

ZDM

inwestor /

(wnioskodawca:

55092543674

pełnomocnik*), (adres)

d

ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice

555 444 333

(NIP / PESEL)		

(telefon kontaktowy)

1. Nr decyzji na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami

ZDM-436/999/JCS/4000/2015
¯ 2015

ła

Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi w celu
prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanej /
związanej* z potrzebami zarządzania drogami.
dnia 8
¯7
¯ 2015
Jan Kowalski
ul. Przypadkowa 1/2
44-100 Gliwice
pole do dyspozycji

zarządzania drogami

z dnia 29
¯5
2. Właściciel urządzenia lokalizowanego w pasie drogowym:
– imię i nazwisko / nazwa

Jan Kowalski

ul. Przypadkowa 1/2
44-100 Gliwice

zy
k

– adres

3. Rodzaj robót:

Budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

4. Lokalizacja, powierzchnia, rodzaj zajętych elementów pasa drogowego, termin lub
harmonogram zajęcia pasa drogowego:
ulica lub numer działki + obręb

Pr

ul. Przypadkowa
ul. Przypadkowa
ul. Sąsiednia
ul. Sąsiednia
ul. Sąsiednia

1

rodzaj1

zieleniec

chodnik
jezdnia do 20% szer.

zjazd
zatoka

dł.

szer.

5,00
5,00
4,00
3,50
5,00

2,00
1,50
3,00
1,50
2,50

pow.

termin (zajęcia)

10,00
7,50
12,00
5,25
12,50

08.-09.08.2015
08.-09.08.2015
08.-09.08.2015
08.-09.08.2015
08.-09.08.2015

jezdnia: do 20% szer., 20%-50% szer., pow. 50% szer.; zatoka; zjazd; chodnik; ścieżka rowerowa; pobocze; zieleniec; plac; itp.

5. Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z funkcjonowaniem drogi lokalizowane
w wyniku prowadzenia robót:
urządzenie

przyłącze:
-wodociag.
-kan. sanit.
-kan. deszcz.
-kan. deszcz.
2

ulica lub numer działki + obręb

Przypadkowa
Przypadkowa
Przypadkowa
Sąsiednia

usytuowanie2

w poprzek drogi
wzdłuż drogi pozd jezdnią
wzdłuż drogi w jezdni

w poprzek drogi

dł.

szer.

m
5,00
15,00
18,00
3,00

m
0,063
0,200
0,300
0,300

w poprzek drogi, wzdłuż drogi w jezdni, wzdłuż drogi poza jezdnią, na obiekcie inżynierskim.

pow.

m^2
0,32
3,00
5,40
0,90
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6. Planowany okres pozostawienia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi lokalizowanych w pasie drogowym

do 31.12.2045 r.

XYZ Sp. z o.o.
8. Kierownikiem robót będzie: Jan Nowak
Nr dowodu osobistego AMX 050100
wydany przez PM Gliwice
9. Inspektorem nadzoru będzie ---------7. Generalnym wykonawcą będzie:

zamieszkały w

Gliwicach

Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania go protokołem odbioru
do tutejszego Zarządu.
10. Odbiór osobisty decyzji:

tak /

nie*

¯5

¯ 2015

nr ZDM-436/999/JCS/4000/2015

ła

4. Kopię decyzji z dnia 29

d

Załączniki do wniosku:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej
powierzchni zajęcia pasa drogowego.
2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub
ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów
lub pieszych w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego.
3.Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu
budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

zezwalającej na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami.
5. Szczegółowy harmonogram robót.
6. Uzgodnienia dokumentacji – do wglądu.

zy
k

Niniejszym oświadczamy, że znane nam są przepisy związane z wykonywaniem robót na drogach publicznych, w szczególności:
– ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /jednolity tekst – Dz. U. nr 204 poz. 2086 z 2004r. ze zmianami/
– ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym /Dz.U. nr 98 z późn. zmianami/
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych
/Dz. U. nr 6 poz. 33 z późn. zmianami/
– rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska z dnia 10 luty 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych /Dz. U. nr 7, poz. 30/.
Niezależnie od powyższego oświadczamy, że roboty określone w pkt. 3 niniejszego wniosku uzgodnione zostały odpowiednio z następującymi instytucjami:
/właściwe zaznaczyć/:
G.O.Z.G. Rozdzielnia Gazu Gliwice
Telekomunikacja Polska S.A.
Rejon Energetyczny Gliwice
P.E.C. Gliwice
PWiK Gliwice

Gwarancja na nawierzchnię po oddaniu zajmowanego pasa drogowego wynosi 24 miesięcy.

Pr

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem:

(czytelny podpis i pieczęć wnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślić

UWAGA!
Wnioskodawcę poucza się, że za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (tj. za samowolne zajęcie pasa drogowego, przekroczenie terminu zajęcia pasa
drogowego lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu) pobiera się karę pieniężną w wysokości określonej w art. 12 ustawy o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. nr 71 z 2000 r. poz. 838 z późniejszymi zmianami).

i

Informacje kontaktowe:
Referat zajęć pasa drogowego na czas robót
pokój nr 5 PARTER – STREFA ŻÓŁTA
tel. (32) 300-86-12, (32) 300-86-13, (32) 300-86-14
15.v3
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