Turośń Kościelna, dn. 


(imię i nazwisko wnioskodawcy)




Wójt Gminy Turośń Kościelna

(adres zamieszkania)


(nr telefonu)

18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 5

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu
prowadzenia robót w pasie drogowym
Prowadzenie robót w pasie drogowym
1. Zajmujący pas drogowy: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………..
2. Cel zajęcia pasa drogowego: …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..………...
3. Lokalizacja: odcinek drogi (nr geod.) …………………………………………………………..
miejscowość ………………………………………………………………………..……………….

Przedmiotowa droga jest / nie jest* drogą publiczną
4. Dane do obliczenia należnej opłaty za zajęcie pasa drogowego:
- zajęcie jezdni:
powierzchnia (m2) ……………………………..
okres zajęcia od dnia …………………………. do dnia ………………………….
ilość dni …………………………………
- zajęcie innych elementów pasa drogowego (chodniki, parkingi itp.) – pobocze:
powierzchnia (m2) ……………………………..
okres zajęcia od dnia …………………………. do dnia ………………………….
ilość dni …………………………………
5. Uzgodnienie lokalizacji z zarządcą drogi
……………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że:
- posiadamy ważne pozwolenie na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym
decyzja nr ………………………………….. z dnia …………………………….
- dokonaliśmy zgłoszenia budowy lub prowadzenia robót właściwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej w dniu…………………………………..
Wykonawcą robót będzie:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(wskazać firmę lub zaznaczyć, że roboty wykonane będą własnymi siłami)

Upoważnionym do podejmowania w przedmiotowej sprawie zobowiązań w stosunku do zarządcy
drogi jest Pan / Pani …………………………………………………………………………
zamieszkały …………………………………………………………….tel. ………………………..…
Załączniki:
1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej
powierzchni zajęcia pasa drogowego,
2. zatwierdzony projekt/schemat* organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robót,
3. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:250000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego
oraz informacje o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
4. ksero decyzji zarządcy drogi uzgadniającej lokalizację urządzeń w pasie drogowym,
5. projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym (jeżeli jest wymagany)

*- niepotrzebne skreślić

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

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń
Kościelna, reprezentowany przez Wójta Gminy Turośń Kościelna. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez
korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 85 715 80 00.
Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu zajęcia pasa drogowego, wynikających z Ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych
realizowanych przez Urząd Gminy.
Pełna
treść
obowiązku
informacyjnego
dostępna
jest
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
pod
adresem
bip.ug.turosn.wrotapodlasia.pl/ochrona_danych_osobowych/.

