..................................., dnia..................................
...........................................
...........................................
...........................................

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko
ul. Skrzyńskich 1
26-930 Garbatka-Letnisko

Wnioskodawca

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
w pasie drogowym
1. Numer i data decyzji Wójta Gminy Garbatka-Letnisko zezwalającej na umieszczenie urządzenia
w pasie drogi gminnej......................................................................................................................
2. Rodzaj urządzenia: ..........................................................................................................................
3. Szczegółowe określenie lokalizacji:
Miejscowość................................................................,droga gminna nr..........................................
ulica.......................................................................do działki nr Ew. ...............................................
4. Powierzchnia pasa drogowego zajęta w celu wykonania ww. robót ....................m² w tym:
a) jezdnia
- przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości
....................m²
- przy zajęciu jezdni od 20% do 50% szerokości
....................m²
- przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego jej zajęcia
....................m²
b) chodnik, pobocze, plac, ścieżka rowerowa, ciąg pieszy,
.....................m²
zatoka postojowa, pasy dzielące
c) pozostałe
....................m ²
d) droga o nawierzchni gruntowej
....................m ²
5.

Termin zajęcia pasa drogowego: od dnia ...................... do dnia.....................tj................dni

6.

Inwestorem robót ( zgodnie pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem, opinia ZUD)* jest:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

7.

Wykonawcą robót będzie
.........................................................................................................................................................
………………….…………………………………………………………………………………

8.

Kierownikiem robót – osobą odpowiedzialną za wykonanie robót zgodnie z projektem,
zezwoleniem zarządu drogi oraz bezpieczeństwo ruchu i utrzymanie porządku będzie
Pan/i.............................................................................. zam. ........................................................
ul. ............................................ nr..............., nr uprawnień bud. ...................................................
Kontakt telefoniczny: ................................................................

Uwaga: Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty – na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.) oraz Uchwały nr XI/64/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Wykaz załączników:
1. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni
zajęcia pasa drogowego.
2. Kopia prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszenia. Opinii ZUD
3. Kopia zatwierdzonego projektu 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 lub informacje o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt
organizacji ruchu.
4. Harmonogram robót ( w przypadku etapowego prowadzenia robót)
5. Inne........................................................................................................................

...............................................
(podpis wnioskodawcy)

