WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM
Załącznik Nr2
………………………………………………………….
Miejscowość, data

Wnioskodawca
............................................................
............................................................
............................................................
(Pełna nazwa Wnioskodawcy, adres zamieszkania, PESEL*, NIP,
telefon, fax, mail)

Miejski Zarząd Dróg
w Bielsku-Białej
ul. Michała Grażyńskiego 10
ZAWIADOMIENIE O AWARYJNYM ZAJĘCIU PASA DROGOWEGO
zgodnie z art. 40 ust. 14-15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440)

1. Ulica..........................................................................................................................................
2. Rodzaj robót ……………………………………………………………………………….
3. Zajęcie:
- jezdnia
- do 30 % jej szerokości dł …….[m], szer ……….[m], powierzchnia ….……….[m2]
- powyżej 30 % jej szerokości - dł …….[m], szer ……….[m], powierzchnia …….…….[m2]
- chodnik -

dł …….[m], szer ……….[m], powierzchnia …….…….[m2]

- pozostałe elementy -

dł …….[m], szer ……….[m], powierzchnia ……….….[m2]

Całkowita powierzchnia zajęcia pasa drogowego ………..[m2]
Wskazana powyżej całkowita powierzchnia pasa drogowego obejmuje cały plac budowy tj.
miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt,
barakowozy.
4. Przewidywany termin zajęcia: od dnia ............................. do dnia .....................................
razem .............. dni
5. Wykonawcą robót odtworzeniowych będzie - (nazwa, kod, miejscowość, ulica, nr domu,
telefon, faks, mail):
………………………………………………………………………...…………………..……..
……………………………………………………………………………...………………...….
6. Kierownikiem robót odtworzeniowych będzie – (imię i nazwisko, kod, miejscowość,
ulica, numer domu, telefon) :

……………………………………………………………………………...……………...…….
……………………………………………………………………………...……………...…….
Składając powyższe zawiadomienie oświadczam, że zapoznałem się z treścią art. 40 ust. 14,
14a, 14b oraz 15 ustawy o drogach publicznych. Zobowiązuję się do zgłaszania robót
zanikających. Protokół odbioru tych robót okażę przy przekazaniu pasa drogowego zarządowi
drogi.
Jednocześnie wnoszę zgodnie z treścią art.40 ust.14a ustawy o drogach publicznych o
określenie, w drodze decyzji administracyjnej, warunków zajęcia pasa drogowego oraz
warunków jego przywrócenia do stanu poprzedniego, a także ustalenie wysokości opłaty o
której mowa w ust.4 w/w ustawy.
Niniejsze zawiadomienie należy traktować jako zgłoszenie rozpoczęcia robót w myśl
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729).
Przyjmuję na siebie odpowiedzialność za:







prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót;
protokolarne przekazanie terenu do Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej
(zgodnie z załącznikiem Nr4);
odtworzenie pasa drogowego zgodnie z zawartym z MZD porozumieniem ;
stan techniczny nawierzchni i urządzeń w miejscu robót w okresie dwu letniej
gwarancji;
wszelkie szkody i straty osób trzecich wynikłe w trakcie robót jak i w okresie
gwarancyjnym;
wniesienie należnych opłat na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.

Uwaga:
Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do bazy Miejskiego Zarządu
Dróg w Bielsku-Białej i przetwarzanie ich dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926).
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich
poprawienia.
Oświadczam, że dane zawarte w zawiadomieniu składam z pełną odpowiedzialnością prawną
i jednocześnie zobowiązuję się poinformować o zaistniałych zmianach dotyczących
informacji we wniosku.
Do wniosku załączam:
- szkic w formie zaznaczonego na planie zajęcia pasa drogowego
*dane dodatkowe – jeżeli dotyczy
.............................................................
(czytelny podpis, pieczątka imienna Inwestora/Wykonawcy *)

