Wnioskodawca:

Maszewo, dnia …………………………….

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
(imię i nazwisko, adres lub nazwa i siedziba
podmiotu, nr kodu pocztowego, tel. / faks)

Urząd Gminy w Maszewie
Maszewo 71
66-614 Maszewo

WNIOSEK
O wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
związanym z umieszczeniem urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.
1. Rodzaj urządzenia ………………………………………………………………………………
2. Szczegółowe określenie lokalizacji :
droga gminna nr ………………………………… kilometraż ………………………………...
miejscowość ……………………………………… ulica …………………………………………..
4. Powierzchnia pasa drogowego zajęta w celu wykonania w/w robót ………………………..m2
w tym:
a/ jezdnia
- przy zajęciu jezdni do 20% szerokości
…….....................................m2
- przy zajęciu jezdni ponad 20% do 50% szerokości
.……................................. ...m2
- przy zajęciu ponad 50% oraz całkowitego zajęcia jezdni
…….....................................m2
b/ chodnik
……................................. ...m2
c/ pozostałe
……......................................m2
5. Termin zajęcia pasa drogowego: od dnia ........................... do dnia ........................ tj. dni .......
6. Inwestorem robót (zgodnie z pozwoleniem na budowę) jest .......................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
7. Wykonawcą robót będzie :............................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………...
8. Kierownikiem budowy (robót ) - odpowiedzialnym za wykonanie robót zgodnie z projektem,
zezwoleniem zarządu drogi i za bezpieczeństwo ruchu oraz utrzymanie porządku będzie Pan/i

............................................................... nr dowodu osobistego....................................
zam. ul. .............................................................. nr .............., kod pocztowy ...................................
.......................................................................... , nr uprawnień bud. ................................................
Kontakt telefoniczny: ..........................................................................................................................

9. Inspektorem nadzoru będzie:
Pan/i ........................................................ nr dowodu osobistego.......................................................
zam. ul. ................................................................. nr .............., kod pocztowy .................................
miejscowość .............................................................. , nr uprawnień bud.
...........................................
tel. służbowy .................................................... tel. domowy ............................................................
Uwaga:

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty – na podstawie art. 40 ustawy o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2068 ze zm.) i Uchwała Nr X/82/ 2019 Rady Gminy
Maszewo z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i
obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam.

Wykaz załączników:
1. plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej
powierzchni zajęcia pasa drogowego,
2. kopia prawomocnego pozwolenia na budowę /zgłoszenia,
3. kopia zatwierdzonego projektu 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,
4. harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót)
5. Inne ………………………………………………………………………………………………………..

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

