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Wójt Gminy Drużbice
Drużbice 77A
97-403 Drużbice

WNIOSEK
 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 
w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 

…...............................................................................................................................................  

…...............................................................................................................................................
  (nazwa drogi, miejscowość, nr działki drogowej) 

w celu prowadzenia robót związanych z …..........................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

Planowany okres zajęcia pasa drogowego od …............................  do …...............................

Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego:

chodniki, pobocza, place w ciągach      – długość …..........., szerokość …..........., pow. ….............
dróg gminnych, ścieżki rowerowe

jezdnia do 20 % szerokości    – długość …..........., szerokość …..........., pow. ….............
opaski, zatoki postojowe

jezdnia od 20 % do 50 % szerokości        – długość …..........., szerokość …..........., pow. ….............

jezdnia od 50 % do 100 % szerokości       – długość …..........., szerokość …..........., pow. ….............

pozostałe elementy pasa drogowego    – długość …..........., szerokość …..........., pow. ….............

Wykaz załączników:
 Szczegółowy  plan  sytuacyjny  w  skali  1:500  lub  1:1000,  z  zaznaczeniem  granic   i  podaniem  wymiarów  planowanej

powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 Kopię decyzji zezwalającej na lokalizację urządzenia w pasie drogowym.
 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 lub informację o
sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

 Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszeniu
budowy lub prowadzeniu robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.

 Pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje inwestor udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych,
do załatwiania spraw formalno-prawnych w zakresie prowadzenia przed zarządcą drogi procedury związanej z zajęciem
pasa drogowego. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).
strona zobowiązana jest do wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17,00zł w kasie Urzędu Gminy.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (zgodnie z art. 33 §
3 Kpa. i art. 76a § 2 Kpa.).

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem

............................................
              (podpis Inwestora lub Pełnomocnika)
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