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

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

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

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

BURMISTRZ MIASTA WISŁA

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT
I UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ LUB OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH.

Uprzejmie proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej / powiatowej*
Przy ulicy........................................................................................................................................ .............................

Nr działki .…………….................…...…………………….......................................................................................
Cel zajęcia……………………………………………………...................................................................................
ROBOTY

Okres zajęcia od…………………....…… do……………………….…...…razem dni……...................................
RODZAJ
NAWIERZCHNI

DŁUGOŚĆ (M)

SZEROKOŚĆ (M)

POWIERZCHNIA (M²)**

JEZDNIA
POBOCZE
CHODNIK

UMIESZCZENIE

Okres zajęcia od………………….…… do……………………….……razem dni…….......................................
RODZAJ
NAWIERZCHNI

DŁUGOŚĆ (M)

SZEROKOŚĆ (M)

RZUT POZIOMY
URZĄDZENIA (M²)

JEZDNIA
POBOCZE
CHODNIK

PRACE ZOSTANĄ WYKONANE METODĄ
CAŁKOWITY
ROZKOP
JEZDNIA
POBOCZE
CHODNIK

ROZKOP
POŁÓWKOWY

PRZECISK

PRZEWIERT

Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg robót (imię i nazwisko, nr telefonu) :
………………………….............................................................................................................

Właściciel urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi :
………………………….………….................................................................................……..
Załączniki do wniosku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 zajęcia pasa drogowego wpływa na ruch drogowy, bądź sposób
zabezpieczenia robót.
Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzenia robót.
Kserokopię uzgodnienia przebiegu trasy wydanego przez tutejszy urząd.
Harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót.
Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora. Pełnomocnik dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony
odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł zgodnie z Ustawą z
dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj.Dz.U.z 2012 poz.1282 ze zm.).

Wnioskodawca jest poinformowany o tym, że :
1.

2.
3.
4.
5.

Za zajęcie pasa drogowego będą naliczone opłaty przewidziane ustawą z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych ( tj.Dz.U. z 2013 r.,
poz.260 ze zm.) oraz obowiązującą uchwałą Rady Miasta Wisła w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych w mieście Wiśle i obowiązującą uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego
Poniesie odpowiedzialność karną zgodnie z art. 233 § 1ustawy z 6.06.1997r. Kodeks Karny ( tj. Dz.U. Nr 13 poz. 64 z 1969r.
z późniejszymi zmianami ) za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
Zgodnie z art. 23 i art. 27 ustawy z dnia 29sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (tl. Dz.U.z 2002r. Nr101 poz.926 ze zm. )
wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej ( tj.Dz.U. Z 2012r. Poz.1282 ze zm. ) wydanie zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Zgodnie z art. 40 ust. 10 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.
Wykonawca stwierdza, że posiada pełen asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc
przerobową, a także rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia powyższych robót.
Prawidłowość danych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

..................…………………………………………
pieczęć, podpis właściciela urządzenia
nie związanego z funkcjonowaniem drogi

……………………………………………….
pieczęć, podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić

** powierzchnia zajętego pasa drogowego obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię
zajętą przez sprzęt.

