.................................................................
( miejscowość i data )
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Powiatowy Zarząd Dróg
w Siemiatyczach

( nazwa jednostki, adres )
nr telefonu:…………………………………..

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

1. Nazwa inwestora………….........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
( nazwa jednostki, adres, nr telefonu )

2. Lokalizacja ………….................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
( nr i nazwa drogi, odcinek prowadzonych robót )

3. Rodzaj robót:

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
( określić rodzaj urządzenia )

4. Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia umieszczanego w wyniku prowadzenia robót:
4.1.

w jezdni

4.2.

poza jezdnią .................................. m2

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

4.3. na drogowym obiekcie inżynierskim: dł. .................... szer. .................... powierzchnia ............... m2

5. Okres zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym:
5.4. za pierwszy rok umieszczenia urządzeń w terminie od dnia ……….................... do dnia 31.12.....................
5.5. za lata następne w terminie

od dnia 01.01. ...................... do dnia 31.12......................

Uwaga: Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym Właściciel urządzenia winien dokonywać opłat rocznych za każdy rok
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym; za pierwszy rok umieszczenia w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja
ustalająca ich wysokość stała się ostateczna, a za lata następne w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok
- art. 40 ust. 13,13a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Otrzymujący zezwolenie zobowiązany jest do
niezwłocznego poinformowania zarządcy drogi o zmianie adresu, demontażu urządzenia jak i o przejściu prawa własności
urządzenia, na osobę trzecią.

6. Wykonawca zakresu rzeczowego: ....................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
( nazwa jednostki, adres, telefon )

7. Kierownik robót: …………..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
( imię i nazwisko ,adres, telefon )
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Potwierdza się przyjęcie wykonania oznakowania jak w projekcie czasowej organizacji ruchu, w terminie
określonym przez wykonawcę robót.

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem

Wnioskodawca:

......................................................................
( podpis i pieczątka)

Potwierdza się przyjęcie robót zleconych naprawy nawierzchni i innych w terminie jak wyżej

..........................................................................................................................................................................
( nazwa przedsiębiorstwa )

..........................................................................................................................................................................
( określenie robót )

............................................................................................................
(pieczątka i podpis kierownika odpowiedzialnego za roboty naprawcze )

Do wniosku, zgodnie §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.), załącza się:
1. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
2. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów
planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
3. projekt organizacji ruchu określający sposób zabezpieczenia robót, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu
drogowego,
4. ksero decyzji uzgadniającej lokalizację urządzeń w pasie drogowym,
5. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę, zgłoszeniu budowy lub oświadczenie o zamiarze
budowy, dla którego sporządzono plan sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika, zobowiązany jest załączyć oryginał
pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17zł.,wniesionej gotówką do kasy Urzędu Miasta w
Siemiatyczach ul. Pałacowa 2 lub przelewem na konto Urzędu Miasta w Siemiatyczach nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1044 z późn.
zm). Dowód wpłaty pozostaje w dokumentach sprawy.
Opłata skarbowa nie dotyczy jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego – art. 7pkt. 2 i 3 ww. ustawy.
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