……................................
……………………………………..

( miejscowość, data)

……………………………………..
……………………………………..
(imię i nazwisko wnioskodawcy
lub nazwa firmy, adres, tel. kontaktowy)

Wójt Gminy Ostrówek
Ostrówek-Kolonia 32
21-102 Ostrówek

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
w celu: prowadzenia robót nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego:
………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
( numer drogi, miejscowość)

1.Rodzaj robót:.…………………………………………………………………………..
(opis planowanych robót )

………………………………………………………………………………………….
2. Powierzchnia pasa drogowego zajęta w celu wykonania robót:
- jezdnia : ……….……………m2,
- chodnik : ……………………m2,
- pobocze (w tym zieleniec): ………………………m2,
- inne elementy pasa: …………………………..…..m2.
3. Planowany termin zajęcia pasa drogowego:
od dnia ………………………...………..……………
do dnia ……………………………………………….
4. Wykonawca robót : ……………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa firmy i dane adresowe, NIP)

5. Kierownikiem budowy (robót) – odpowiedzialnym za wykonanie robót i za zabezpieczenie
i oznakowanie miejsca robót jest:
Pan/i: ………………………………….., Nr uprawnień bud.: ……………………………..
zam. ul. ……………………………………………………………………………………...
kod pocztowy …… - ………., miejscowość:……………………………………………….
telefon kontaktowy : ………………………………………………………………………...
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Załączniki:
- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 oraz profil podłużny we fragmencie dotyczącym zajmowanego pasa
drogowego,
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.
……………………………………………....
(czytelny podpis wnioskodawcy )

Uwaga:
1.
2.

Wniosek na zajęcie pasa drogowego należy złożyć co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem przed
planowanym terminem jego zajęcia.
Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkład urobku, składowanie
materiałów, powierzchnie zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe
za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg.

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty – zgodnie z art. 40 ust 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/80/2016 Rady Gminy Ostrówek
z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
W przypadku pozostawienia infrastruktury technicznej w pasie drogowym należy jednocześnie złożyć wniosek
o pozostawienie urządzenia technicznego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego.
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