……………………………………

Osjaków, dnia …………………..

imię i nazwisko lub nazwa inwestora

……………………………………
……………………………………
adres zamieszkania/siedziba

Nr tel. ……………………............
……………………………………

Wójt Gminy Osjaków
Jarosław Trojan

imię i nazwisko lub nazwa pełnomocnika

……………………………………
……………………………………
adres zamieszkania/ siedziba

Nr tel. …………………………….

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
1. Lokalizacja:
Droga gminna nr ……………….. w miejscowości …………………… ulica/odcinek
………………………………………………
2. Cel zajęcia pasa drogowego (określić rodzaj urządzenia, robót):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Wykonawcą robót będzie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Osobą odpowiedzialną za teren budowy oraz właściwe oznakowanie będzie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Dane do obliczenia należnej opłaty za zajęcie pasa drogowego:
Okres zajęcia pasa drogowego:
Od dnia ……………….. do dnia………………..
Łączna ilość dni: ………………………………..
Powierzchnia zajęcia pasa drogowego:
Zajęty teren obejmuje cały plac budowy, tj. miejsce wykopu, okładu, urobku, składowania
materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt itp.
a) Jezdnia dł. ………………… szer. …………… pow. ……………..m2
b) Pozostałe elementy dł. …………….. szer. …………….. pow. ……………… m
(chodnik, pobocze, pas zieleni itp.)
Procentowa wielkość zajmowanej szerokości jezdni:
- zajęcie obszaru poza jezdnią: …………… dni.
- zajęcie do 20% szerokości jezdni ……….. dni
- zajęcie powyżej 20 do 50% szerokości jezdni ………….. dni.
- zajęcie powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni ……………. dni.

Załączniki do wniosku:
a) Plan sytuacyjny zajmowanego odcinka pasa drogowego, z zaznaczeniem granic i
podaniem wymiarów planowanej powierzchni w skali 1:500 lub 1:1000;
b) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka;
c) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego lub oświadczenie o sposobie
zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
d) Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy
lub prowadzenia robót właściwemu organowi administracji architektonicznobudowlanej;
e) Szczegółowy harmonogram zajęcia pasa drogowego (w przypadku etapowego
prowadzenia robót);
f) Kserokopia uzgodnienia dokumentacji – postanowienie;
g) Opłata skarbowa: w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego
udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa; z
dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty skarbowej na konto Gminy Osjaków
46 9251 1019 0011 1285 2000 0050
Forma odbioru decyzji (podkreślić właściwe):
- osobiście
- pocztą

……………………………….
(podpis i pieczątka)

