
 

Karczew, dnia........................................... 

 

 

 

 

 

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

imię i nazwisko 

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

adres 

..................................................................                                      BURMISTRZ KARCZEWA 

 

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

telefon kontaktowy 

 

WNIOSEK 

O zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót 
 

Proszę o wydanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy (drogi) ...................................................... 

................................................. od dnia ............................... do dnia .......................razem dni..................... 

w celu wykonania ..........................................................................., powierzchnia zajęcia .................... m
2 

(długość x szerokość zajmowanego odcinka pasa drogowego) w tym nawierzchnie: jezdni ................ m
2
, 

chodnika ........................... m
2
, pobocza ........................... m

2
, inne ............................ m

2
. 

1. Wszystkie naruszone podczas prac elementy drogi zobowiązujemy się doprowadzić do stanu 

pierwotnego (wymienić jakie): jezdnia ......................... m
2
, inne ........................... m

2
. 

2. Posiadamy moc produkcyjną oraz pełne zabezpieczenie materiałowe i sprzętowe do wykonania 

zamierzonych prac w ww. terminie, gdzie uwzględniono naprawę wszystkich elementów oraz 

doprowadzenie ich do stanu pierwotnego. 

3.  Zobowiązujemy się do wykonania robót zgodnie z Polskimi Normami i ustaleniami zawartymi 

w protokole ZUDP. 

4. Przyjmujemy odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót w 

czasie trwania zezwolenia zgodnie załączonym projektem organizacji ruchu. 

5. Po zakończeniu robót zobowiązujemy się do przedłożenia w Urzędzie Miejskim w Karczewie 

protokołu badań gruntu stwierdzającego ocenę zagęszczenia gruntu zgodnie z wymaganiami 

normy PN-S-02205 „Drogi samochodowe – Roboty ziemne”. 

6. Zobowiązujemy się powiadomić zarząd drogi o zakończeniu robót i przywróceniu zajmowanego 

odcinka pasa do poprzedniego stanu, ustalając termin komisyjnego zwrotu zajmowanego odcinka 

drogi. Data zwrotu terenu zaznaczona w protokole jest ostatecznym terminem zwrotu terenu. 

7. Zobowiązujemy się do naprawy, jeżeli w ciągu 24 miesięcy od udostępnienia ruchu uprzednio 

zajętego odcinka pasa drogowego ujawnią się wady techniczne spowodowane nieprawidłowym 

wykonaniem robót, zarząd drogi powiadomi o tym zajmującego pas drogowy oraz określi termin 

usunięcia wad, a w razie zwłoki w usunięciu wady wykona niezbędne roboty na koszt 

zajmującego. 

 

 



 

 

 

8. Zobowiązujemy się do naprawy, jeżeli w ciągu 24 miesięcy od udostępnienia ruchu uprzednio 

zajętego odcinka pasa drogowego ujawnią się wady techniczne spowodowane nieprawidłowym 

wykonaniem robót, zarząd drogi powiadomi o tym zajmującego pas drogowy oraz określi termin 

usunięcia wad, a w razie zwłoki w usunięciu wady wykona niezbędne roboty na koszt 

zajmującego. 

8. Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wszelkie szkody i 

straty wynikłe zarówno w trakcie robót jak i okresie gwarancyjnym. 

9. Odpowiedzialnym za wykonanie porozumień w naszym imieniu, jak i do podejmowania decyzji 

w przedmiotowej sprawie zobowiązań jest Pan (Pani) .................................................................... 

zamieszkały(a) ..................................................................................................................................  

telefon .................................................................... 

 

 

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

                                                                                                                 Podpis wnioskodawcy 

 

W załączeniu przedkładam:* 

1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1 000 lub 1: 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów 

planowanej przestrzeni zajęcia pasa drogowego wraz z opinią ZUDP uzgadniającą lokalizację urządzeń, 

2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu (dotyczy zajęcie pasa drogowego, które wpływa na ruch), 

3. informacja o sposobie zabezpieczenia robót (dotyczy jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu), 

4. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym 

(lub zgłoszenie budowy), 

5. projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym, 

6. harmonogram prowadzonych robót w pasie drogowym. 

* właściwe podkreślić 


