Gniezno, dn. ______________________

Pieczęć, dokładny adres, NIP
Telefon

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

Proszę o wydanie zezwolenia na:
- umieszczenie za opłatą w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego*
- zajęcie za opłatą pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych/montażowych*

(* - niepotrzebne skreślić)

1. MIEJSCE, CEL I TERMIN ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO
w drodze (numer ewid. działki): ____________________________________________________________________________________
w miejscowości _________________________________________________________________________________________________
w celu: _______________________________________________________________________________________________________

w terminie

od dnia ___________________________ do dnia______________________________

Numer uzgodnienia /decyzji (z dnia) *: ______________________________________________________________________________

(* - niepotrzebne skreślić)

2. POWIERZCHNIA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO
Lp.
1.

Wyszczególnienie
a) jezdnia zajęta do 50% szerokości włącznie

Długość (mb)

Szerokość (mb)

Powierzchnia (m²)

b) jezdnia zajęta powyżej 50% szerokości
2.
3.

Chodnik, pobocze, plac, zatoka, ciąg pieszy,
ścieżka rowerowa
Pozostałe elementy pasa drogowego (rów, pas
zieleni)

- rodzaj naw. jezdni __________________________________________ - rodzaj naw. chodnika ___________________________

3. WYMIARY WBUDOWANEGO URZĄDZENIA
Lp.

Opis urządzenia (rodzaj przyłącza lub gazociąg
mat., śr. rury)

Długość (mb)

Szerokość (mb)

Powierzchnia (m²)

1.
2.
3.
4.

4, OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WYKONANIE PRAC
Oznakowanie robót wykona -_________________________________________________nr tel. _____________________

Osoba odp. za prow. robót i realiz. war. zezw. , - ________________________________________nr tel. ________________________
właściwe oznakowanie i odtworzenie nawierzchni

Wykonawca robót - __________________________________________________________________________________

Inspektor nadzoru robót drogowych - ______________________________________________________________________
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Sposób zabezpieczenia robót: ___________________________________________________________________________

Wykonawca oświadcza, że:
a) posiada ważne pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym.
Nr pozwolenia ……………………………….

z dnia ………………………………….. (*)

b) zgłosić prowadzenie roboty:
w dniu …………………........................

(*)

(*) nie potrzebne skreślić

Do wniosku należy dołączyć:
1/ szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej
powierzchni zajęcia pasa drogowego (opinia ZUD wraz z załącznikiem graficznym),
2/ 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,
3/ 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,
4/ w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą – dokumenty rejestrowe firmy (KRS, REGON, wpis do ewid. działal.
gosp.)
5/ w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa
6/ dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje konieczność jej pobrania)
Do wniosku zarządca drogi może zażądać dostarczenia:
1/ projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym;
2/ harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia robót.
Informacje dotyczące opłaty skarbowej:
Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa (prokury) lub jego odpis opłata wynosi 17zł (opłata nie
dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot
zwolniony z opłaty skarbowej).
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy PKO Bank Polski o/Gniezno
26 1020 4115 0000 9002 0004 0832 lub w kasie Urzędu Gminy.

Prawidłowość danych we wniosku potwierdzam
własnoręcznym odpisem

……………………………………………………..
Podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz U.133 oz. 883)

……………………………………………………………………
Podpis wnioskodawcy

UWAGA ! Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez
sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg).
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