………………… ,dnia …………………….

Wójt Gminy Łuków
WNIOSEK
W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
DROGI GMINNEJ
A. INWESTOR
1. Nazwa ………………………………………………………….…………………………………..
Adres …………………………………………………………….……tel. ……………………….
2. Cel zajęcia (określić rodzaj urządzenia): ……………………………..………………………..
………………………………………………………….………...…………………………………
3. Lokalizacja ………………………………………...…… nr działki ……………………………..
4. Powierzchnia zajęcia*
-

jezdni do 20% jej szerokości oraz zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych,
ciągów pieszych i pieszo-jezdnych

……………m2

-

jezdni powyżej 20% do 50% jej szerokości

……………m2

-

jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego jej zajęcia

……………m2

-

pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt 1-3

……………m2

5. Okres zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia …………………………..
6. Powierzchnia umieszczenia:
a) urządzenia infrastruktury technicznej
-

w pasie drogowym

................. m2

-

na drogowym obiekcie inżynierskim

................. m2

b) umieszczania w pasie drogowym
-

obiektu handlowego

-_ reklamy

................. m2
................. m2

c) umieszczania na prawach wyłączności
ogródki gastronomiczne, handlowe i usługowe

................. m2

-_ stragany i inne urządzenia eksponujące towar

................. m2

-_ inne nie wymienione w pkt. c

................. m2

-

7. Termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym: od …………… do ………………….

B. Wykonawca działający w imieniu INWESTORA /podmiot obciążony opłatami za zajęcie/
1. Nazwa ……………………………………………………………………………………………..
Adres ………………………………………………………………….…… tel. ………...………
2. Kierownik robót : ……………………..………………………..………..…tel. ………...………

Załączniki :
1.
2.
3.

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;
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;
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;

4.

5.

oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego na nieruchomości lub o zgłoszeniu
budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub zamiarze budowy
przyłączy elektroenergetycznych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez inwestora jeżeli z wnioskiem występuje osoba reprezentująca interes strony
postępowania wraz z oryginałem potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł (
dokonanej na konto lub w kasie Urzędu Gminy Łuków).

*

Zajęty teren pasa drogowego obejmuje cały plac budowy, tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów,
powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe ( za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci
dróg ).

UWAGA !
Decyzję na zajęcie pasa drogowego otrzymuje osoba będąca przedstawicielem wnioskodawcy lub która posiada pisemne
upoważnienie od INWESTORA do odbioru decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

…………………………
pieczątka i podpis INWESTORA

