WNIOSKODAWCA

...........................................
(miejscowość, data)

......................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej)
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
(adres zamieszkania, siedziba, adres do korespondencji)
......................................................................................

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10
62-330 Nekla

(nr tel. kontaktowego)

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA:
- zajęcie za opłatą pasa drogowego*
- umieszczenie za opłatą urządzenia w pasie drogowym*
(* - niepotrzebne skreślić)

.....................................................................................................................................................
(Nr i nazwa drogi)

.....................................................................................................................................................
(lokalizacja, miejscowość)

w celu ...........................................................................................................................................
(rodzaj budowy, przeznaczenie)

.....................................................................................................................................................
1. Rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonania robót, wymiary i powierzchnia
Lp.

Wyszczególnienie

Długość

Szerokość

Powierzchnia

1

2

3

4

5

1)

Jezdnia do 20% szerokości

2)

Jezdnia pow. 20% do całkowitego zajęcia drogi

3)

4)

Torowisko, pobocze, chodnik, ścieżka rowerowa,
plac, zatoka postojowa i autobusowa oraz
pozostałe elementy pasa drogowego
Obiekt handlowy lub usługowy

5)

Inne obiekty

6)

Reklama

2. Rodzaj, wymiary i powierzchnia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego (urządzenia obce)
Lp.

Wyszczególnienie

Długość

Szerokość

Powierzchnia

1

2

3

4

5

1)
2)

Poza obszarem zabudowanym i w obszarze
zabudowanym
Na obiekcie mostowym lub w tunelu
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3. Upoważnia się do wykonania robót:

..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy robót)

..................................................................................................................................................
(adres, siedziba wykonawcy)

4. Odpowiedzialnym za prowadzenie i wykonanie robót będzie:

..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

..................................................................................................................................................
(adres, telefon)

Nr dowodu osobistego

................................... wydany przez ..............................................

5. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się w terminie:
na okres............................. ...dni w miesiącu...............................
6. Opłatę za zajęcie pasa drogowego uiści: wnioskodawca / wykonawca*
7. Opłatę za umieszczenie obiektów urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami mchu drogowego (urządzeń obcych) uiszcza wnioskodawca.
*) niepotrzebne skreślić

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 40 ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych opłatę za umieszczenie w
pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego (urządzenia obce), ustala się jako iloczyn liczby mętów kwadratowych
powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie l nr
pasa drogowego.
2. Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach p ublicznych opłatę za zajęcie pasa
drogowego w celu prowadzenia robót, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej
powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie l nr pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa
drogowego.
3. Zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych za zajęcie pasa
drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w
zezwoleniu zarządcy oraz zajęcie pasa drogowego o powierzchni większej niż określonej w
zezwoleniu zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości l 0
— krotności opłaty.
4. Stawki dotyczące opłaty za umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym jak i zajęcie pasa
drogowego w celu prowadzenia robót pobierane są zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla nr
XII/115/2019 w sprawie: „opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest gmina
Nekla".
5. Teren zajęty 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).
6. Wnioskodawca po otrzymaniu opinii jest zobowiązany na miesiąc przed planowanym zajęciem pasa
drogowego przedstawić projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z
wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz projekt organizacji ruchu w rejonie
przewidywanego zajęcia pasa drogowego (nie dotyczy przyłączy).
W przypadku prowadzenia robót etapami należy dostarczyć harmonogram prowadzenia robot.
7. Do niniejszego wniosku wymagany jest plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem zajętej
powierzchni pasa drogowego oraz umieszczanego urządzenia obcego.

(podpis i pieczątka Wnioskodawcy)

(podpis i pieczątka Wykonawcy)
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