..........................................................
(miejscowość, data)

..........................................................
..........................................................
..........................................................
(imię, nazwisko lub nazwa, adres, tel., e-mail)

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra
ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym* /
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego*

Wnoszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej nr *......................................................... /
drogi wewnętrznej dz. nr* ............... AM .........., w miejscowości ......................................, ul. ...................................., w celu:

A. *PROWADZENIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
(określenie rodzaju planowanych robót)

1. Powierzchnia oraz rodzaj zajmowanych elementów pasa drogowego:
Długość
(m)

Szerokość
(m)

Powierzchnia
(m²)

jezdnia do 25% szerokości
jezdnia powyżej 25% do 50% szerokości
jezdnia powyżej 50% do 100% szerokości
pobocze, chodnik, plac, zatoka postojowa i autobusowa,
ciąg pieszy, ścieżka rowerowa, rów, pas zieleni

2. Planowany okres zajęcia pasa drogowego:
 od dnia ...................................................... do dnia ......................................................, tj. .......... dni*
 zgodnie z harmonogramem robót*
3. Płatnikiem z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym jest:
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko lub nazwa, adres)

4. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót, w tym za zabezpieczenie i oznakowanie zgodne
z projektem organizacji ruchu zastępczego:
Imię i nazwisko: ....................................................................................................
zamieszkały(a): ........................................................................................................., telefon kontaktowy: .......................................,
(dokładny adres, kod pocztowy)

*/ niepotrzebne skreślić
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B. *UMIESZCZENIA W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH
Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO
poprzedzonego zezwoleniem na lokalizację urządzenia w pasie drogowym nr: ...........................................................
z dnia ................................................ r.

1. Powierzchnia pasa drogowego zajęta przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
Lp.

Rodzaj umieszczanego urządzenia

Długość
(m)

Szerokość
(m)

Powierzchnia
(m²)

- gazowe
- elektroenergetyczne
- wodociągowe
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna
- teletechniczne
- cieplne
- inne (jakie).......................................
Razem powierzchnia w terenie zabudowanym:
Razem powierzchnia poza terenem zabudowanym:
Razem powierzchnia na obiekcie inżynierskim:

2. Planowany okres zajęcia pasa drogowego:
a) termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w bieżącym roku:
od dnia.................................................... do dnia 31 grudnia 20........ r. tj, ........ dni;
b) planowany termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym na lata następne na okres:
od dnia.................................................... do dnia 31 grudnia 20........ r. tj, ........ lat.
3. Płatnikiem z tytułu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi
gminnej (opłaty roczne) jest Inwestor:
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko lub nazwa, adres)

.....................................................
(podpis wnioskodawcy)

*/ niepotrzebne skreślić

Do niniejszego wniosku załącza się:
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
informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.*
4. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu
budowy, lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej, lub zamiarze
budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowy, cieplnych i telekomunikacyjnych dla
których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.*
5. pełnomocnictwo, jeżeli inwestor zadania będzie reprezentowany w postępowaniu przez pełnomocnika oraz oryginał
dowodu zapłaty opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00
zł ( z opłaty tej zwolnione są jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe) na konto organu podatkowego,
właściwego z uwagi na miejsce złożenia dokumentu.*
6. harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.*
* Dotyczy w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.
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UWAGA !
Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego.
Powierzchnia zajęcia pasa drogowego obejmuje m.in. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów, itp.
Wnioskowany termin zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót obejmuje wykonanie robót wraz z odbudową
konstrukcji nawierzchni drogi zgodnie z określonymi elementami zajęcia pasa drogowego.
Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych pobiera się opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Twardogórze NR
XV/101/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez
Gminę Twardogóra (opublikowaną w Dz. U. Woj. Dolnośląskiego nr 11, poz. 177 z dnia 18.01.2008r.).
Zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów.
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