………………………, dn. ..........................

Wnioskodawca
Nazwisko, imię /firma ...............................
.................................................................
Adres/ Siedziba .........................................
.................................................................
Telefon .....................................................

WÓJT GMINY MIRZEC
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

WNIOSEK
o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie terenu pasa drogowego drogi gminnej:
nr ………………………….. w miejscowości …………………………………………..………
w celu wykonania ………………………………………………………………………………
1. Powierzchnia pasa drogowego potrzebna do zajęcia w celu realizacji ww. zakresu robót
wynosi:
długość ........................ szerokość ...................... razem ....................... m2
w tym:
a) jezdnia, ciąg pieszy, *:
szer. <= 50%

długość .................... szerokość ..................razem .......................... m²

szer. >50% <=100% długość .................... szerokość ..................razem .......................... m²

b) pobocze, rów, pas zieleni *:
długość……………….. szerokość ……………….…razem ……………..m2
2. Powierzchnia pasa drogowego potrzebna do umieszczenia urządzenia obcego nie
związanego z funkcjonowaniem drogi wynosi:
długość.......................... szerokość...................... razem ...................... m2
3. Projekt techniczny (plan sytuacyjny ) został uzgodniony z ZUDP .............................
pismem nr ..................................................... z dnia .....................................................
i warunki określone w uzgodnieniu zostały ( nie zostały ) spełnione *. oraz wydana został
decyzja lokalizacyjna nr ………………………………. z dnia …………………………
4. Proponowany termin realizacji robót zgodnie z harmonogramem :
od dnia ……………..…….. do dnia ……………..………….. tj. ………………. dni
lub w przypadku etapowego prowadzenia robót zgodnie z załączonym harmonogramem

5. Wykonawcą robót będzie ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
a osobą odpowiedzialną za wykonanie robót zgodnie z projektem technicznym

i zezwoleniem zarządu drogi będzie ………………………………………………………………….....
zam. ………………………………………………………ul. ………………………………………….
6. Opłaty za zajęcie terenu pasa drogowego zostaną dokonane w terminie 14 dni od dnia,
w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna.
Oświadczenie:

Przyjmuję odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie
z Przyjmuję odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. Nr 177 poz. 1729) – od dnia
udzielenia zezwolenia do dnia bezusterkowego odbioru pasa drogowego przez przedstawicieli ZDP
Starachowice. Udzielam gwarancji na okres ustalony w przez zarządcę drogi, obejmującej
odpowiedzialność za wszelkie wady techniczne bez względu na to, czy dotyczą one wykonawstwa robót
czy materiałów. W okresie gwarancji zobowiązuję się do czuwania nad stanem technicznym nawierzchni
i urządzeń w miejscu prowadzenia robót oraz przyjmuję na siebie odpowiedzialność w stosunku do osób
trzecich za wszelkie szkody i straty wynikłe w czasie prowadzenia robót, jak i w okresie gwarancyjnym.
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

…………………………………..
Wnioskodawca (Inwestor)

*/niepotrzebne skreślić

W załączeniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej
powierzchni zajęcia pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza
widoczność na drodze*.
Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub
o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Harmonogram robót*.
Opinia ZUDP.
Kserokopia decyzji lokalizacyjnej.

Mirzec, dnia ……………………………..
………………………………….
………………………………….
………………………………..
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w sprawie:
………………………………………………………………………………………………
(określić zakres przedmiotowej sprawy)
Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Gminy w Mircu, reprezentowany przez Wójta
Gminy. Inspektorem ochrony danych jest Andrzej Kutwin – tel.41/27 71 89.
Zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych
i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych
w każdym czasie.
(Podstawa prawna: Art.7 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE).

...............................................................
czytelny podpis

