Wnioskodawca

………………………………………
imię nazwisko/nazwa firmy lub czytelna pieczęć

………………………………………
………………………………………

…………………dnia……………………r.
miejscowość

Adres z nr kodu pocztowego miejscowość
Tel. kontaktowy

………………………………………

Urząd Gminy w Lubinie
ul. Łokietka 6
59-300 Lubin
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA
na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót* i umieszczenie urządzeń* w pasie drogowym drogi
gminnej (publicznej).
Droga gminna nr ………………..D
w miejscowości ………………………….. relacja w kierunku miejscowości ………………………strona drogi ……………......
zgodnie z uzgodnieniem nr …………………..................…….. z dnia………………………………
1.
Rodzaj robót - sposób ich wykonywania i inne uwagi:
...................................................................................................................................................................……
........................................................................................................................................................................
……...................................................................................................................................................................
Pełna nazwa i adres Inwestora zadania uzyskującego zezwolenie zarządcy drogi na zajęcia pasa
drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz związanymi z
tymi zezwoleniami obowiązkami ponoszenia opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty rocznej za
umieszczone urządzenie (art.39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych Dz.U.2007.19.115z p.zm.):
nazwa...........................................................................................................................................................
adres………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
NIP................................................................................................................................................................
tel. kontaktowy............................................................................................................................................
2. Planowany okres zajęcia pasa drogowego
Od dnia ……………… do dnia …………………………….
W przypadku etapowania robót z całkowitym przywróceniem pasa drogowego i częściowymi odbiorami zajętego pasa drogowego dołączyć
harmonogram robót wraz z wykazem częściowo wbudowywanych urządzeń i podaniem ich powierzchni wg. danych wskazanych w pkt.3 i 4

3. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania robót
(całkowita wygrodzona powierzchnia na zabezpieczenie prowadzonych robót wraz z ustawieniem
sprzętu itp.):
(odpowiednie zaznaczyć krzyżykiem i wypełnić):

Jezdnia % zajmowanej szerokości jezdni
- do 20%; ….....................................
- 20 % i powyżej 20% ….....................
Dł. ……………………………[m] , szer. ……………………………….[m] , pow. ……………………………………..[m 2]
Rodzaj nawierzchni:…………………………..…………………………………………………………………………………….
Chodnik/plac / zatoka postojowa lub autobusowa / ścieżka rowerowa / ciąg pieszy:
Dł. ……………………………[m] , szer. ……………………………….[m] , pow. ……………………………………..[m 2]
Rodzaj
nawierzchni:…………………………..……………………………………………………………………………………
Pobocze / tereny zielone /inne:……………………………………………………….
Dł. ……………………………[m] , szer. ……………………………….[m] , pow. ……………………………………..[m 2]

4. Rodzaj, wymiary, powierzchnia rzutu urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi
lokalizowanych w wyniku prowadzenia robót w granicach pasa drogowego (długość L, średnica ø,
powierzchnia m2 ) – podawać powierzchnię urządzeń widocznych w rzucie z góry tj. np. jeśli cały kabel jest w rurze osłonowej to
podajemy wymiary rury osłonowej, jeżeli jest częściowo w rurze osłonowej to podajemy wymiar rury osłonowej + wymiar kabla
wystającego poza rurę osłonową :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
5.

Wykonawca odpowiedzialny za prowadzone roboty, który podpisywać będzie protokół z przekazania
i odbioru pasa drogowego:
Imię, nazwisko, adres, nr tel. kontaktowego osoby odpowiedzialnej za terminowe wykonanie robót,
oznakowanie
robót
i
bezpieczeństwo
w
rejonie
prowadzonych
robót:
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………….................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

6. Okres umieszczenia urządzeń:
Od dnia …………………………………………………………………………………………..………na czas nieograniczony
Oświadczenie
Oświadczam, że posiadam ważne pozwolenia na budowę* obiektu umieszczanego w pasie drogowym
zgłoszenie: budowy* /prowadzonych robót* właściwemu organowi administracji architektonicznobudowlanej.
Wykonywane roboty nie wymagają zgłoszenia i pozwolenia na budowę z uwagi na spełnienie
Art. 29a Prawa budowlanego*

Strona poinformowana o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 KK)
potwierdza, że złożona dokumentacja i podane dane są aktualne i zgodne z oryginalną
dokumentacją źródłową.
…………………………………………….
Podpis wnioskodawcy

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
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 .
2. Kopia mapy w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją i wymiarami powierzchni planowanego zajęcia pasa
drogowego oraz wymiarami urządzenia lub obiektu w granicach pasa drogowego
3. Projekt organizacji ruchu zastępczego uzgodniony i zatwierdzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) wraz z kopią zatwierdzenia zarządzającego ruchem – gdy projekt
jest wymagany.
4. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku ich etapowania, zawierający dla każdego etapu
następujące dane: okres wykonania etapu, długość odcinka etapu, szerokość zajęcia pasa drogowego i jego elementów,
powierzchnie rzutu z góry dla wszystkich urządzeń umieszczonych w pasie drogowym dla każdego etapu.
5. Pełnomocnictwo dla podpisującego wniosek w imieniu Inwestora. Pełnomocnictwo oraz substytucja pełnomocnictwa
(tzw, pełnomocnictwo wtórne) podlega opłacie skarbowej. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa 17zł na
podstawie art.1 ust1.pkt2 i art. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz 1635 z późn.
zm.) i §3 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U.
z 2007r Nr 187 poz 1330); w przypadku składania kopii pełnomocnictwa dodatkowa opłata skarbowa w kwocie 5,00zł
za urzędowe potwierdzenie zgodności kopii pełnomocnictwa z oryginałem. Opłaty skarbowe dokonywać na rachunek
Gminy Lubin nr 44 8669 0001 0311 68632 0000001 lub w kasie Urzędu Gminy w Lubinie.
1.

*niewłaściwe skreślić

