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

nazwa podmiotu                 (miejscowość, dnia) 

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

adres lub siedziba 

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

numer telefonu kontaktowego 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku 

ul. Bielska 57a 

09-400 Płock 

faks: 24 267 68 81 

email: sekretariat@zdpplock.pl 
 

 

 

ZGŁOSZENIE AWARYJNEGO ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO 
w trybie z art. 40 ust. 14 - 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych    

(Dz.U. z 2017 roku poz. 2222 z późn. zm.) 

 

1. Lokalizacja:  

Droga powiatowa nr:................................................................................................................ przebiegająca 

na działce/działkach o nr ew. ........……w miejscowości: ............................…… gmina: …….….............. 

2. Zajęcie pasa drogowego związane jest z koniecznością usunięcia awarii:….……………………………...  

……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Powierzchnia pasa drogowego zajęta w celu usunięcia w/w awarii: ………………………..m2 w tym: 

a/ jezdnia 

− przy zajęciu jezdni do 20% szerokości:    ....................................................  m2 

− przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości                  …................................................. m2  

− przy zajęciu powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni  ..................................................... m2 

b/ pozostałe elementy pasa drogowego:  

pobocze, rów, chodniki, place, zatoki autobusowe, zatoki postojowe,  

ścieżki rowerowe, ciągi piesze*:     ....................................................  m2 

c/ droga gruntowa:         ....................................................  m2 

4. Termin zajęcia pasa drogowego: od dnia ............... 20…. roku do dnia ............... 20…. roku tj.: 

dni......... 

5. Wykonawca robót: (nazwa, adres): 

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

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

telefon kontaktowy: ....................................................................................................................................... 

6. Osoba odpowiedzialna za wykonanie prac: 

a/ imię i nazwisko: ......................................................................................................................................... 

b/ adres: .......................................................................................................................................................... 

c/ telefon kontaktowy: .................................................................................................................................... 

d/ podpis w/w osoby: .................................................................................................................................... 

 

*) niepotrzebne skreślić 



Za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 lub pkt 4 oraz ust. 4 

ustawy o drogach publicznych oraz Uchwały nr 122XIV/2004 Rady Powiatu w Płocku z dn. 08.06.2004 roku w sprawie 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych których zarządcą jest Zarząd Powiatu Płockiego. 

W załączeniu: 

1. Szczegółowy plan sytuacyjny (mapy w skali 1:1000 lub 1:500) z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów 

zajętej powierzchni pasa drogowego. 

2. Plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego. 

3. Informacja o sposobie zabezpieczenia robót - jeśli prowadzone roboty nie będą miały wpływu na ruch drogowy, 

nie będą ograniczały widoczności na drodze oraz nie będą powodować wprowadzenia zmian w istniejącej 

organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. 

4. Schemat organizacji ruchu. 

5. W przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo 

poświadczony odpis pełnomocnictwa) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. 

 
Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wpłaca się z chwilą złożenia wniosku, zgodnie 

z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 roku poz. 1827 z późn. zm.) płatnej na konto 

Starostwa Powiatowego w Płocku: Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku Nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880. 

Na podstawie cz. III ust. 44 pkt 8 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, zwolnione z opłaty skarbowej są zezwolenia na zajęcie 

pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

Zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z 

późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

 

 

 

 

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

        (podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej) 

 

 

 


