Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr W.0050.14.2017
Wójta Gminy Przesmyki
z dnia 14 czerwca 2017 r.

Wójt Gminy Przesmyki
ul. 11 Listopada 13
08-109 Przesmyki

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego- droga wewnętrzna
– prowadzenie robót w pasie drogowym

1) Inwestor
.......................................................................................................................................................
Adres
.....................................................................................................................................................
PESEL............................................NIP.......................................REGON....................................
2) Zajmujący pas drogowy/ Wykonawca robót
.......................................................................................................................................................
………….......................................................................................................................................
imię i nazwisko lub nazwa podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego adres, siedziba

3) Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót w pasie drogowym

.......................................................................................................................................................
..........
imię i nazwisko adres, nr dowodu osobistego telefon

4) Cel zajęcia pasa drogowego /rodzaj urządzenia infrastruktury/
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5) Lokalizacja:
- odcinek drogi
....................................................................................................................................................................
.
nr, nazwa odcinka

- miejscowość
.......................................................................................................................................................

6) Dane do obliczenia należnej opłaty za zajęcie pasa drogowego:
Element zajęcia

Rodzaj
Stawka
nawierzchni [za m²]

Jezdnia do 50 %
Jezdnia powyżej 50 %
Pozostałe elementy pasa
drogowego
Drogi o nawierzchni
gruntowej

Długość
[w m]

Szerokość
[w m]

Powierzchnia
[w m²]

Termin
zajęcia od
dnia do dnia

Ilość dni

8,00
10,00
8,00
8,00

7) Uzgodnienie projektu z UG w Przesmykach (jeżeli było wymagane):
Nr........................................................................................ z dnia ....................................................
8) Oświadczamy, że:
*
posiadamy ważne pozwolenie na budowę nr decyzji: ....................................................................
z dnia ....................................................
dokonaliśmy zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji
*
architektoniczno - budowlanej
9) Podmiot, który będzie obciążany corocznie opłatami z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym /na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej pomiędzy Gminą Przesmyki,
a Inwestorem.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
/ imię i nazwisko, adres lub nazwa i siedziba podmiotu, nr kodu pocztowego, tel. / fax / e-mail /

10)
Uwagi
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...............................................
(podpis / pieczątka)

Załączniki:
-

Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów
planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
*
Kopia zatwierdzonego projektu organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robót .
Kopie prawomocnego pozwolenia na budowę/ zgłoszenie *
*
Harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót

…………………………………………………………………………………………………................
UWAGA :
1. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu odkładu, składowania materiałów, powierzchnię
zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe /za wyjątkiem objazdu po
istniejącej sieci dróg/.
2. Wysokość obowiązujących stawek określa załącznik nr 2 w sprawie określenia zasad zajmowania pasa
drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Przesmyki.

............................................
(podpis / pieczątka)

*

niepotrzebne skreślić

