Wisła, dnia ............................................
………………………………………………
imię i nazwisko

........................................................................
ulica

........................................................................
miejscowość

…....................................................................
telefon

BURMISTRZ MIASTA WISŁA

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA CZAS PROWADZENIA
ROBÓT ZWIĄZANYCH ZE ZJAZDEM

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/ powiatowej* na czas
budowy / przebudowy / remontu zjazdu* przy ulicy: …......................................... nr działki
drogowej: ....................................................................
Rodzaj zjazdu:

indywidualny / publiczny* (do obiektu, w którym prowadzona będzie

działalność gospodarcza, działalność o charakterze publicznym)
Okres zajęcia od …………………....…… do ……………………… razem dni .......................
RODZAJ
NAWIERZCHNI

DŁUGOŚĆ (M)

SZEROKOŚĆ (M)

POWIERZCHNIA (M²)**

POBOCZE
CHODNIK
JEZDNIA

Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg robót ( imię i nazwisko, telefon ):
…...................................................................................................................................................
Właściciel lub użytkownik zjazdu :..............................................................................................

Załączniki do wniosku:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów
powierzchni zajęcia pasa drogowego;
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);
informacja o sposobie zabezpieczenia robót (jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu);
kserokopia uzgodnienia lokalizacji wydanego przez tutejszy urząd;
harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym (w przypadku etapowego prowadzenia robót);
projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym (na żądanie zarządcy drogi);
pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (jeżeli inwestor reprezentowany będzie w postępowaniu
przez pełnomocnika). Pełnomocnik dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł.

Wnioskodawca jest poinformowany o tym, że:
1.
2.

3.

4.

poniesie odpowiedzialność karną zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny
za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym;
zgodnie z art. 23 i art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wnioskodawca
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania
administracyjnego;
za zajęcie pasa drogowego będą naliczane opłaty przewidziane ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych według stawek określonych w obowiązujących uchwałach Rady Miasta Wisła – dla dróg
gminnych i Rady Powiatu Cieszyńskiego – dla dróg powiatowych;
zgodnie z art. 40 ust. 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zajęcie pasa drogowego
o powierzchni mniejszej niż 1m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu
budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Wniosek należy złożyć nie później niż 14 dni przed planowanym przystąpieniem do robót
Uwagi:

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

* niepotrzebne skreślić
** za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m2

