WNIOSEK PROSZĘ WYPEŁNIC DRUKOWANYMI LITERAMI

___________________________

Tychy, dnia __________________

___________________________
___________________________
___________________________
Inwestor (imię i nazwisko lub nazwa firmy)
dokładny adres, nr telefonu

odbiór: list polecony / osobisty
Potwierdzenie przyjęcia wniosku

Do
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów
w Tychach
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
tel. 227-70-06 lub 07, fax. 227-70-08

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej w celu prowadzenia robót
i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)

Na ulicy _________________________________________________________ w Tychach.
Określenie rodzaju robót: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania robót:



jezdnia:



chodnik, ścieżka rowerowa, parking, plac: dł.



dł.

_____________, szer.
rodzaj nawierzchni _____________________,

_____________,

pow.

_____________,

_____________, szer. _____________,
pow. _____________, rodzaj nawierzchni _____________________,
pobocze, zieleniec: dł. _____________, szer. _____________, pow. _____________,
rodzaj nawierzchni _____________________

Rodzaj i wymiary urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, lokalizowanych w pasie
drogowym w wyniku prowadzenia prac:





rodzaj urządzenia:

_________________________________________________
średnica: ________________________________________________________
długość: _________________________________________________________

Wnioskowany okres zajęcia pasa drogowego:
od dnia _____________________________do dnia ____________________________
Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia
i przekazania go protokołem odbioru do tut. Zarządu

terenu do stanu pierwotnego

Okres umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym:
od dnia _____________________________do dnia ____________________________

-VERTE-

Generalnym Wykonawcą / Inwestorem jest:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Odpowiedzialnym za wykonanie prac/kierownikiem robót będzie:
Imię i nazwisko ______________________________________________________
Telefon kontaktowy ___________________________________________________
Wnioskodawca stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów, sprzęt i moc przerobową,
a także rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerwy powyższych robót.
Ochrona Danych Osobowych – dowiedz się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Miejskim Zarządzie Ulic
i Mostów w Tychach oraz jakie masz związane z tym prawa.
Wejdź na: http://bip.mzuim.tychy.pl/ochrona-danych-osobowych

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem

_________________________
podpis Inwestora lub osoby upoważnionej

Do niniejszego wniosku należy załączyć:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni
zajęcia pasa drogowego.
2. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac zatwierdzony przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta
Tychy, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu, pojazdów lub pieszych. Projekt powinien określać sposób zabezpieczenia
tych robót zgodnie
z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację
o sposobie zabezpieczenia robót w przypadku, gdy nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
4. Kserokopia uzgodnienia na lokalizację urządzenia.
5. Kserokopia prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub zgłoszeniu zamiaru
budowy.
6. Harmonogram robót w przypadkach etapowego prowadzenia robót.
7. Dokumentację zdjęciową terenu objętego wnioskiem.
8. Oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię udzielonego pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w kwocie 17 zł.
(jeśli w imieniu Inwestora występuje Pełnomocnik/Wykonawca).

Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać na konto: Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49,
43-100 Tychy nr konta 44 1240 6960 0693 9999 9999 9999.

UWAGI:

Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego.

