............................ dn. ......................
............................................
............................................
............................................
..........................................
oznaczenie strony (imię, nazwisko, adres
lub nazwa i siedziba inwestora)

............................................
(numer telefonu)

Waldemar Sabak
Wójt Gminy Górzno
Górzno 131
08 – 404 Górzno
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

(OPŁATY ROCZNE)
Proszę o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej
Nr ........................................ nazwa drogi.................................................................................
………………………………………………………………………………………………...
w miejscowości .................................................dokładna lokalizacja .....................................
....................................................................................................................................................
strona ...................nazwa umieszczanego urządzenia ……………………………………….
……......………………………………...………………………………………………………
Decyzją nr ………………………. z dnia …………………………. uzyskano zezwolenie
na lokalizację urządzenia w pasie drogowym w/w drogi.
1. Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym:
I. w poprzek drogi:
a) poza obszarem zabudowanym ……………………………………….. = ……………. m2
b) w obszarze zabudowanym

………………………………………. = …………….. m2

II. wzdłuż drogi :
w jezdni :
a) poza obszarem zabudowanym ……………………………………….. = ……………. m2
b) w obszarze zabudowanym

………………………………………. = …………….. m2

poza jezdnią:
a) poza obszarem zabudowanym ……………………………………….. = ……………. m2
b) w obszarze zabudowanym

………………………………………. = …………….. m2

2. Planowany termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w bieżącym roku od
dn. ....................... do dn. 31.12.20.....r. tj. .......... dni.
3. Planowany termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym na ................. lat, słownie
lat .............................................................................................. tj. do 31 grudnia .............. roku.
Planowany okres umieszczenia urządzenia nie powinien być krótszy niż planowany
okres jego eksploatacji.
4. Właścicielem urządzenia będzie: ...........................................................................................
.....................................................................................................................................................
ul. ...................................................... nr .......... ., miejscowość .................................................
kod pocztowy ......................... poczta ........................................................................................
nr telefonu .......................................................
5. Dotychczas w/w urządzenie było umieszczone w pasie drogowym na podstawie decyzji
Nr ....................................................................... z dnia .............................................................
wydanej przez .............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
PRAWIDŁOWOŚĆ DANYCH NA WNIOSKU POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNYM PODPISEM.

....................................................
Podpis wnioskodawcy

W załączeniu:

*

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1 000 lub 1: 500 z naniesioną lokalizacją urządzenia,
2. kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarząd drogi.
3. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę urządzenia umieszczanego w pasie drogowym lub
o zgłoszeniu budowy właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
4. pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go przez osobę trzecią w sprawach związanych
z umieszczeniem urządzenia w pasie drogowym + opłata skarbowa w wysokości 17 zł ( należy wpłacić na konto
nr 15 9210 0008 0060 0200 2000 0010 Gminy Górzno ,***

Uwaga:
Wniosek w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy złożyć:
- w przypadku umieszczenia nowych urządzeń w pasie drogowym wniosek należy złożyć razem
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót w
pasie drogowym.
- natomiast w przypadku konieczności przedłużenia terminu umieszczenia urządzenia już wcześniej
umieszczonego w pasie drogowym co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem przed wygaśnięciem
dotychczasowego zezwolenia.
Za
umieszczenie
w
pasie
drogowym
urządzenia
infrastruktury
technicznej
niezwiązanej
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobierane są opłaty według stawek
określonych w Uchwale Nr V/43/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 27 marca 2015r., (Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego z 2015, poz. 4602) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych
Zezwolenie jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie
skarbowej ( Dz. U. z 2012r. ,poz. 1282 - załącznik do w/w ustawy część III , ust. 44, kol. 4, pkt. 8).

