Nowy Sącz, dnia……………………….

…………………………………………………………..
(pieczęć nagłówkowa lub imię, nazwisko i adres właściciela/zarządcy-sieci/obiektu)

Miejski Zarząd Dróg
ul. Wyspiańskiego 22
33-300 Nowy Sącz
Zawiadamiamy, że w związku z awarią…………………………………………………………………………………………………………………
dokonano zajęcia i rozkopu w pasie drogowym.
Lokalizacja miejsca
(ulicy-adres)

Jezdnia:
-rodzaj nawierzchni
-dług. x szer. [m]

Powierzchnia zajęcia pasa drogowego
Chodnik:
Zieleniec:
-rodzaj nawierzchni
-dług. x szer. [m]
-dług .x szer. [m]

Pozostałe elementy
pasa drogowego:
-rodzaj nawierzchni
-dług. x szer. [m]

Rozpoczęcie
robót

Zakończenie
robót

Składając powyższe zawiadomienie oświadczam, że zapoznałem się z treścią art.40 ust.14 i 15 ustawy o drogach publicznych.
Oświadczam, że za prace związane z przywróceniem pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności odpowiedzialny
…………….…………………………….., telefon kontaktowy…………………………..
Zobowiązuje się do zgłaszania robót zanikających. Protokół odbioru tych robót okażę przy przekazaniu pasa drogowego zarządowi drogi.

………………………………………
(podpis właściciela/zarządcy-sieci/obiektu)

Załączniki:
1. Plan sytuacyjny zajęcia/rozkopu terenu w skali 1:500
2. Sposób zabezpieczenia i oznakowania w rejonie prowadzonych robót na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500
Zakończenie robót należy obowiązkowo zgłosić do Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu pisemnie lub faksem na nr 018 442 78 00

-verte-

Uwagi

będzie

UWAGA !
W przypadku braku uzgodnienia przez MZD właściciel / zarządca – sieci / obiektu zostanie wezwany do udziału w czynnościach postępowania
administracyjnego.

Art. 40 ust. 14 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086 ze zm.) stanowi :
„ (...) Po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę drogi, w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię
zajętego pasa drogowego i uiszcza opłatę (...). Za wejście w pas drogowy bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni
zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną (...) ”.

Art. 40 ust. 15 w/w ustawy stanowi :
„ Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie.”

