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

Działdowo, dnia ........................................

..................................................
..................................................
Pesel:........................................

Burmistrz
Miasta Działdowo

nr tel. ......................................
(wnioskodawca)

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia
Nazwa drogi ...........................................................................................................................................
Cel zajęcia pasa drogowego ..................................................................................................................
Dokładna lokalizacja .............................................................................................................................
Całkowita powierzchnia pasa drogowego zajęta w celu wykonania w/w robót ...................... m2
w tym:
- jezdnia .............................=..................m2(do 20%;20-50%;pow.50% szerokości jezdni)*
- chodnik ............................=..................m2(płytki, kostka)*
- pas zieleni ........................=..................m2
- pobocze ............................= .................m2
- inne ...................................= .................m2
(długość x szerokość)

Planowany okres zajęcia pasa drogowego w celu wykonania w/w robót :
od dnia ................................................ do dnia ................................................. tj. ............. dni
- za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do poprzedniego stanu użyteczności i
przekazania go protokołem do tut. Urzędu Miasta.
- teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów.

Powierzchnia rzutu poziomego i rodzaj urządzenia umieszczonego w pasie drogowym
niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi:
......................................................................................................................... = .................... m2
rodzaj urządzenia

(długość x średnica)

......................................................................................................................... = .................... m2
rodzaj urządzenia

(długość x średnica)

Okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym ustala się na 5 lat od .....................................
do …....................................
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Załączniki* :
1/ Projekt techniczny we fragmencie dotyczącym pasa drogowego.
2/ Decyzja o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia robót.
3/ Warunki techniczne wykonania przyłącza, sieci itp.
4/ 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.

..................................................
podpis wnioskodawcy

Wniosek należy złożyć 14 dni przed terminem zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót
i umieszczenia urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi.
Pouczenie: za wejście w pas drogowy bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego
terminu lub powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną w
wysokości 10-krotności ustalonej opłaty (art. 40 ust. 12 i 14b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych)
Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z Uchwałą Nr IV/39/19 Rady Miasta Działdowo
z dnia 21 lutego 2019 r.
* niepotrzebne skreślić
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