Konstantynów Łódzki, dnia ............... ...20…. r.

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim
ul. Zgierska 2

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI
− wbudowanie urządzenia stałego
..........................................................................................................................................................................................
(Nr i nazwa drogi, odcinka, ulicy, placu, miejscowości)

Inwestor (Wnioskodawca): ...............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr tel., nr tel. kom.)
Osoba fiz.

–

PESEL*

Firma

–

NIP*
(* – wypełnić właściwe)

wnioskuje o wydanie zezwolenia na zajęcie elementów pasa drogowego przez urządzenie stałe:
.........................................................................................................................................................................
(należy dokładnie wymienić rodzaje umieszczonych urządzeń i wymiary ich rzutu poziomego)

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................ ...................................................................................
Oświadczam, że posiadam ważne pozwolenie na budowę lub uprawomocnione zgłoszenie
budowy poświadczone przez organ budowlany.

...................................................
podpis Inwestora (Wnioskodawcy)

1. Wnioskodawca stwierdza, że znane mu są przepisy:
−
−
−
−

Ustawy z dnia 21.03.1985 r. O drogach publicznych (tekst jed. Dz. U. 2015, poz.460 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r.
w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. 2002 Nr 170 , poz. 1393)
Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04. 2001 r. (tekst jed. Dz. U. 2013, poz. 1232 ze zm.)
Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 ze zm.)

2. Wnioskodawca zobowiązuje się:
˗ przystąpić do robót i zakończyć je w terminie;
˗ zgłaszać na piśmie i uzyskiwać zgodę na wszelkie zmiany w zakresie zwiększenia zajmowanej
powierzchni pasa drogowego, terminu realizacji, organizacji ruchu drogowego oraz technologii
wykonania robót instalacyjnych i drogowych określonych w wydanym zezwoleniu;
˗ niezwłocznie powiadomić zarząd drogi o zakończeniu robót i uzgodnić termin komisyjnego odbioru
technicznego zajmowanego terenu;
˗ zapewnić swobodny dojazd w rejonie prowadzonych robót dla wszystkich pojazdów
uprzywilejowanych.

3. Do niniejszego wniosku należy dołączyć:
˗ oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej;
˗ decyzję zarządcy drogi o zatwierdzeniu lokalizacji umieszczanego urządzenia stałego.
4. Wykonawca i wnioskodawca jest poinformowany o tym, że:
˗ za zajmowanie terenu ulicy lub drogi oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury
technicznej pobierane będą opłaty na podstawie Uchwały nr XVIII\172\04 Rady Miejskiej
w Konstantynowie Łódzkim z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie
pasa drogowego dróg gminnych na cele z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;
˗ ponosić będzie odpowiedzialność za szkody majątku mające związek z prowadzonymi robotami
w czasie ich trwania oraz wskutek wad ujawnionych po ich zakończeniu w okresie obowiązującej
gwarancji wynoszącej 24 miesiące lub rękojmi za wady;
˗ będzie odpowiedzialność karno-administracyjną w przypadku prowadzenia robót niezgodnie
z warunkami określonymi w zezwoleniu oraz samowolnego zajęcia pasa drogowego;
˗ zarządca drogi może zażądać dodatkowych dokumentów, w szczególności projektu
budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym, oraz harmonogramu robót
zwłaszcza w przypadku etapowania robót.
5. Odpowiedzialny za stan robót oraz bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego, a także za porządek
i czystość w rejonie robót jest:
Kierownik budowy ..................................................................................................................................
zamieszkały .............................................................................................................................................
telefon służbowy ................................................... tel. prywatny...........................................................
nr uprawnień budowlanych .....................................................................................................................

..........................................................
(podpis składającego wniosek)

Zwolniono z opłaty skarbowej zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (tekst jed. Dz. U. z 2015 r., poz. 783) - załącznik do ustawy: cz. III, pkt 44, kol. 4, ppkt 8.

