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Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie 

ul. Bernardyńska 24 

33-100 Tarnów 

fax: 14 688 31 15 

e-mail: zdik@zdik.tarnow.pl  

 
ZGŁOSZENIE AWARII  

URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

W PASIE DROGOWYM 

 
 (zgłoszenie zajęcia pasa drogowego należy dokonać niezwłocznie po zlokalizowaniu awarii) 

 

1. Lokalizacja miejsca awarii (Nazwa ulicy) ......................................................................................... 

2. Rodzaj awarii ...................................................................................................................................... 

3. Planowany okres zajęcia pasa drogowego:  

od dnia .................................................................. do dnia .................................................................. 

 

4. Powierzchnia planowanego zajęcia w m
2
:......................................................................................... 

- Jezdnia:  

 przy zajęciu jezdni do 20% szerokości:  

 długość .................. szerokość  .................. razem .................. m²   nawierzchnia ......................... 

 przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości:  

 długość .................. szerokość  .................. razem .................. m²   nawierzchnia ......................... 

 przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni:  

 długość .................. szerokość  .................. razem .................. m²   nawierzchnia ......................... 

- Chodnik: 

długość .................. szerokość  .................. razem .................. m²   nawierzchnia ......................... 

- Zieleniec:   

długość .................. szerokość  .................. razem .................. m²    

- Inne elementy pasa drogowego: 

długość .................. szerokość  .................. razem .................. m²   rodzaj ....................................                  

5. Nazwa i adres wykonawcy robót: ...................................................................................................... 

 

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

6. Osoba odpowiedzialna działająca z upoważnienia wykonawcy:     

Imię i nazwisko, nr telefonu: ................................................................................................................ 

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

ZGŁASZAJĄCY: 

 

Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu  

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

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

Adres / siedziba: .................................................... 

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

NIP lub PESEL:  

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

Nr telefonu: ........................................................... 



 

 

Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za: 

- prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- wszelkie szkody i straty osób trzecich wynikłe w trakcie robót jak i w okresie gwarancyjnym. 

 

Załączniki: 

 

szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów  

planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, 

 

 
 

 

 

 

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

                    podpis i pieczęć zgłaszającego 

 

 

 

UWAGA! 

1. Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego 

i zgłoszenia przywrócenia pierwotnego stanu użyteczności pasa drogowego do ZDiK 

(Dział Eksploatacji i Ochrony pasa Drogowego). 

2. Powierzchnia planowanego zajęcia obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu łącznie 

z zabezpieczeniem, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą pod 

sprzęt.  

3. Za wejście w pas drogowy bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego 

terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną 

w wysokości 10-krotności ustalonej opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

 

 


