Skrzyszów, dnia ................................. r.

.......................................................................................
( imię i nazwisko)
.......................................................................................
(adres zamieszkania)
.......................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość)
......................................................................................
(telefon kontaktowy)

Pieczęć Urzędu

Urząd Gminy Skrzyszów
Skrzyszów 642
33-156 Skrzyszów
WNIOSEK
o wydanie decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego
Zwracam się z prośbą o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej nr
.................................................................w miejscowości...........................................................
celem wykonania ..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………
(rodzaj robót i sposób wykonania)

1. Powierzchnia pasa drogowego potrzebna do wykonania w/w robót wynosi:
a) jezdni do 20% szerokości

długość ........ m szerokość ...... m .........m2

b) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości

długość …… m szerokość….. m ...…m2

c) jezdni powyżej 50% szerokości

długość ……m szerokość…... m……. m2

d) chodnika, pobocza, ścieżki rowerowej

długość ....... m szerokość .......m ........m2

e) zatok autobusowych

długość ........m szerokość ....... m ........m2

2. Powierzchnia umieszczenia urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi (do
obliczeń przyjmuje się rzut poziomy urządzenia*) wynosi:
Długość

........................................................... m

Szerokość …........................................................ m
Razem

........................................................... m2

3. Okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym (okres za jaki będą naliczane opłaty
roczne), liczba lat ……………, tj.:
od

…..….….
(dzień)

(m -c)

(rok)

do

….….….
(dzień)

(m -c)

(rok)

4. Projekt techniczny (plan sytuacyjny) został uzgodniony:
nr pisma ................................................................................. z dnia ....................................
z Zespołem Uzgadniania nr ................................................... z dnia ....................................

5. Zgodnie z harmonogramem roboty te będą wykonywane w terminie:
od dnia ....................................do dnia .................................... tj. ...................... dni.
6. Wykonawcą robót będzie:………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................
(nazwa przedsiębiorstwa zakładu, osoby fizycznej)

Kierownikiem – osobą odpowiedzialną za wykonanie robót zgodnie z projektem technicznym
i zezwoleniem będzie ...................................................................................................................
(nazwisko i imię)

zamieszkały ..................................................................................................................................
(dokładny adres)

legitymujący sie dowodem osobistym .........................................................................................
………………………………………………………………………………………….………
(numer, wydany przez)

7. Opłaty za zajęcia pasa drogowego zostaną pokryte przez:…………………………………
......................................................................................................................................
(nazwa, adres, telefon)

8. Opłata coroczna za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi
zostaną pokryte przez:…………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
(nazwa, adres, telefon)

........................................................
(podpis Właściciela urządzenia)

…………………………………..
(podpis Wykonawcy)

Załączniki:
1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów
planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
2) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza
widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub
pieszych,
3) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego oraz informacje o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
4) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o
zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno –
budowlanej.
*Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkład ziemi, składowanie materiałów oraz
powierzchnia zajęta pod sprzęt.
Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami

