.......................................................

Krzyżanowice dnia ...................................

.......................................................
.......................................................
(Inwestor, adres, Nr telefonu)
URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE
ul. Główna 5
47-450 K R Z Y Ż A N O W I C E.

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
1. Proszę o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym ulicy:......................
........................................................................... w celu wykonania ………………………….…
.............................................................................................................. do działki nr ....................
w nawiązaniu do decyzji nr ……………… z dnia ………………….
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Planowane wymiary zajmowanego
odcinka
W pasie zieleni
W poboczu
W chodniku
W jezdni (zajęcie jezdni do 50%)
Całkowite zajęcie jezdni

Długość
w m.

Szerokość
wm

Razem
m2

RAZEM
2. Proponowany termin zajęcia odcinka: od ...................................... do ....................................
(co najmniej 21 dni od złożenia wniosku)
3. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie prac oraz ustawienie odpowiedniego oznakowania
……………………………………………………...........................................................................
(nazwisko , imię, firma, adres, telefon)

Za okres końcowy uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.
Do wniosku dołącza się:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów
planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem
jej wymiarów.
2. Ksero decyzji lokalizacji urządzeń w pasie drogowym lub pismo wyrażające zgodę.

…….……….................................................................................
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.
UWAGA:
1. Do powierzchni zajęcia pasa drogowego wliczamy: powierzchnię wykopu i odkład ziemi, składowania materiałów oraz powierzchnię zajętą
przez sprzęt.
2. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XV/2004 z dnia 22.04.2004 r. z póź.zmianami
3.Wykonawca zobowiązuje się do ustawienia przy placu budowy odpowiednich tablic informacyjnej, zawierającej dane o inwestorze, wykonawcy i
telefony kontaktowe.
Zwolnione są z opłaty skarbowej zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 11.06.2015 r. tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 wnioski o
zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w sprawach budownictwa mieszkaniowego łącznie ze zjazdami do budownictwa mieszkaniowego
(np. przyłącza mediów do budynków mieszkalnych).
UWAGA - Nie dotyczy zjazdów, które stanowią obsługę komunikacyjną działek przemysłowych, handlowych, rolnych, lub z działalnością rolną rzemieślniczą;
4. W przypadku umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego w ostatnim dniu zajęcia pasa drogowego należy również złożyć wniosek dotyczący ich umieszczenia w
pasie drogowym

