Wąbrzeźno, dnia............................
Burmistrz Wąbrzeźna
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie
drogowym
1. Imię i nazwisko oraz adres lub nazwa i siedziba podmiotu występującego o zajęcie
pasa drogowego:
..............................................................................................................................................
NIP…………………………………….
2. Cel zajęcia pasa drogowego
...............................................................................................................................................
3. Lokalizacja, nazwa drogi, dz. nr ....................................................................................
do nieruchomości przy ul.…………………………………………………dz. nr…….
4. Powierzchnia zajętego pasa drogowego
- jezdnia do 50% jej szerokości
dł.............. szer.....................m2..............
- jezdnia powyżej 50% jej szerokości dł.................szer..................m2 ...............
- chodnik, zjazd, zatoka, ciąg pieszy, ścieżka rowerowa
dł...............szer.....................m2.............
- pozostałe elementy pasa drogowe
dł..............szer....................m2 ..............
5. Planowany okres zajęcia pasa drogowego
..........................................................................................................................(d.m.r.)
6. Osoba odpowiedzialna za teren budowy, imię i nazwisko, adres, telefon
.............................................................................................................................
...................................................
(podpis)
Do wniosku należy dołączyć:
a) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1 000 lub 1: 500, z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
b) 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,
- projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym
powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami
bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) ogólny plan orientacyjny w skali 1: 10 000 lub 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie
jest wymagany projekt organizacji ruchu,
d) 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, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których
sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
e) harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach
etapowego prowadzenia robót.
f) dowód wpłaty opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa ( odpisu, wypisu, kopii)
Uwaga o opłatach skarbowych:
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa(odpisu, wypisu, kopii)
z chwilą złożenia do organu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miasta Wąbrzeźno lub na
konto: BGŻ Warszawa 26 2030 0045 1110 0000 0219 3680.

