……………………………
..(miejscowość, data)

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

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – droga gminna
– umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
/ OPŁATY ROCZNE /
1) Inwestor
...............................................................................................................................................
Adres
...............................................................................................................................................
PESEL..................................NIP.......................................REGON........................................
2) Cel zajęcia pasa drogowego – rodzaj umieszczanego urządzenia:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3) Lokalizacja:
- odcinek drogi
....................................................................................................................................................
nr drogi gminnej, nazwa odcinka
- miejscowość
...................................................................................................................................................
(nazwa urządzenia/obiektu budowlanego)

stosownie do decyzji Wójta Gminy Przesmyki nr ...........................z dnia ................
dotyczącej zezwolenia na lokalizację urządzeń i obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
1.Powierzchnia pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy przedmiotowego
urządzenia wynosi:
.....................................................................................................= .................. m2
2.Data umieszenia urządzenia w pasie drogowym w bieżącym roku,
od dnia.............................. r. do dnia ………………..r. tj. …… dni w roku.
3.Planowany okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowego na ................. lat
Słownie:…………………………… lat tj. do …………..roku

4.Właścicielem urządzenia będzie:
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa , adres, siedzib a, NIP i REGON właściciela urządzenia)

5) Uzasadnienie szczególnego charakteru lokalizowania urządzenia w pasie drogi gminnej
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
6) Podmiot, który będzie obciążany corocznie opłatami z tytułu umieszczenia urządzenia
w pasie drogowym.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
/ imię i nazwisko, adres lub nazwa i siedziba podmiotu, nr kodu pocztowego, tel. / fax/e-mail/
Uwagi :
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Prawidłowość danych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem
...............................................
(podpis / pieczątka)

Załączniki:
Do niniejszego wniosku załączam:
1.Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy
– z podaniem jej wymiarów.
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. Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez
pełnomocnika, wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej 17,00 zł ,
4. inne:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Uwaga opłata skarbowa

Opłaty rocznej dokonuje się na rachunek Urzędu Gminy w Przesmykach BS Łosice
O/Przesmyki nr konta: 97 8038 0007 0030 8294 2000 0010.
Wysokość obowiązujących stawek określa Uchwała Nr XXIV/172/2017r Rady Gminy
Przesmyki z dnia 31 marca 2017r.w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Przesmyki ogłoszoną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2017 r , poz. 3794.
............................................
(podpis / pieczątka

