………………………, dnia ..........................
……………………………………………
(imię i nazwisko / nazwa inwestora)

……………………………………………
(adres i nr telefonu)

…………………………………………....
(imię i nazwisko pełnomocnika)

....................................................................
(adres i nr telefonu)

Wójt Gminy Ryńsk
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie
drogowym w związku z umieszczeniem w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego.
1. Inwestor .........................................................................................................................................
adres ..................................................................................................................................................
kod: ...................... miejscowość..............................................................telefon...............................
PESEL:............................................. NIP .................................. REGON........................................
2. Rodzaj urządzenia infrastruktury:
………................................................................................................................................................
3. Szczegółowe określenie miejsca umieszczenia urządzenia :
droga gminna nr ............................................................... nr działki ................................................
miejscowość ......................................................................................................................................
4. Powierzchnia pasa drogowego zajęta w celu wykonania w/w robót: ...............................m²
w tym:
zajęcie pasa drogowego powyżej 50% szerokości ............................................. m²
zajęcie pasa drogowego do 50% szerokości ......................................... m²
Teren zajęty obejmuje cały plac tj. miejsce wykopu, odkładu, składowania materiałów,
powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi budowlane i zastępcze.
5. Termin zajęcia pasa drogowego od dnia ....................... do dnia ........................ tj. dni ..............
6. Wykonawca robót: ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
7. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót w pasie drogowym: …...........................................
............................................................................................................................................................
(nazwisko i imię, adres, telefon)

8. Podmiot, który będzie obciążany corocznie opłatami z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym na podst. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa i siedziba podmiotu, adres, tel./ fax / e-mail)

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

Wykaz załączników:
1.
2.
3.

Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z wyraźnym przebiegiem granic pasa drogowego w dwóch
egzemplarzach.
Pełnomocnictwo, jeżeli inwestor reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
Dowód wpłaty opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jego
odpisu, wypisu lub kopii).

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opisu, wypisu lub kopii) z chwilą złożenia do
organu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Zapłatę opłaty skarbowej należy dokonać na konto Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno, Bank
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