
................................................................................                                                 Łuków , dnia ..................................  

(imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwa firmy) 

 

 

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

 (adres  i  telefon) 

 

 

WYSTĄPIENIE  NA UZYSKANIE  ZEZWOLENIA 

NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 

 

Zarząd Dróg Miejskich 

w  Łukowie 

ul. Łąkowa 8 

 

 

Proszę o wydanie decyzji na: zajęcie pasa drogowego w celu : 

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

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

...................................................................................................................................................... 
( podać rodzaj  robót) 

 

 

w pasie drogowym ul. ......................................................................................................... 
                                                             ( dokładna lokalizacja w pasie drogowym ) 

zgodnie ze szkicem znajdującym się na odwrocie niniejszego pisma w terminie  

od dnia .................................   20... r.     do       dnia ..................................    20... r.  

Posiadam moc produkcyjną oraz pełne zabezpieczenie materiałowe  i sprzętowe dla 

wykonania projektowanych robót. Zobowiązuję się do wykonania robót zgodnie ze sztuką 

budowlaną. Przyjmuję odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe oznakowanie                     

i zabezpieczenie miejsca robót, zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

Jednocześnie zobowiązuję się do czuwania nad stanem technicznym nawierzchni w miejscu 

robót oraz przyjmuję na siebie odpowiedzialność  w stosunku do osób trzecich za wszelkie 

szkody i straty wynikłe zarówno w trakcie robót jak i w okresie gwarancyjnym. 

Odpowiedzialnym Kierownikiem Budowy jest Pan(ni) ..............................................  

zam. ............................................................................................................................... 

tel. nr  .................................... .  

Kierownik budowy jest upoważniony do reprezentowania  i podejmowania w przedmiotowej 

sprawie zobowiązań  w stosunku do Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie oraz odpowiada za 

wykonanie zawartych ustaleń w moim imieniu. 

Powiadamiam, że ulice po naszych robotach doprowadzi do stanu poprzedniego  

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

na koszt  ........................................................................................................................... 

w terminie przewidzianym w decyzji. 

W razie nie wniesienia opłaty za zajęcie pasa drogowego w terminie i w kwocie określonej w 

decyzji zezwalającej  na zajęcie pasa drogowego należność zostanie ściągnięta w trybie 

egzekucji administracyjnej.- 

 

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

 (wnioskodawca) 
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WARUNKI  ZABEZPIECZENIA  RUCHU 

 

 

 

         

SZKIC SYTUACYJNY ZAJĘTEGO PASA ULICZNEGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
 

 

 Podać dane: 

 

1.Powierzchnia uszkodzenia jezdni                                                                           .................   m
2 

2.Powierzchnia uszkodzenia chodnika                                                                      .................   m
2 

3.Powierzchnia zajętego pasa drogowego  (od zastawy do zastawy)                        .................   m
2 

4. Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia wprowadzonego w pas drogowy  

a nie związanego z funkcjonowaniem drogi (nowo umieszczonego).                   .................  m
2 

 

 

 

 

............................................................... 
 (podpis i pieczęć Kierownika Budowy) 

 

Załączniki: 

1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 2. Pozwolenie na budowę (na roboty wymagające pozwolenia).    

 3. Projekt zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego 

zajęcia pasa drogowego. 
 

 


