Sławno, dnia ………………………..
WNIOSKODAWCA:
......................................................................
......................................................................
......................................................................
(oznaczenie wnioskodawcy, adres, telefon kontaktowy)

Wójt Gminy Sławno
ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9
76-100 Sławno
WNIOSEK
O wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury
technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
(przed wykonaniem robót)
1. Cel zajęcia (określić rodzaj urządzenia):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2. Szczegółowe określenie miejsca i termin umieszczenia urządzenia :
Droga gminna nr .............................. oznaczona numerem ewidencyjnym ………………………...….
Miejscowość ……………...………………….…………………………………………………………..
Termin zajęcia pasa drogowego: od …..…………do …………………; łączna ilość dni: ……………..
3. Powierzchnia zajęcia pasa drogowego w celu wykonania w/w robót wynosi: ………………… m²
w tym:
a) jezdnia o nawierzchni utwardzonej/nieutwardzonej*
- do 50% szerokości ....………………….........……….......................... = ……………. m²
- powyżej 50% szerokości ...…………………..................…................. = ……………. m²
b) chodnik, pobocze, plac, ścieżka rowerowa, ciąg pieszy, ciąg pieszo jezdny
.........……………………....................................................................... = ……………. m²
c) pozostałe elementy ..........………………………………….….................... = ……………. m²
4. Powierzchnia rzutu poziomego urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
a) w pasie drogowym ……………............................................................... = ……………. m²
b) na drogowym obiekcie inżynierskim
5.

..........…………….……….................... = ……………. m²

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….

6.

Inwestor:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….…

7.

Kierownik robót: …………………………………………………… tel. ………………………….

8.

Płatnik:

a) opłata

jednorazowa

za

zajęcie

pasa

drogowego

w

celu

prowadzenia

robót:

……………………………………………………………………………………………..…………
b) opłaty coroczne za wprowadzone urządzenia infrastruktury technicznej:
………………………………………………………….……………………………………………
*/ niepotrzebne skreślić

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

Do niniejszego wniosku dołączam:
1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
2. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego,

3. zatwierdzony projekt 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 / informacja o sposobie zabezpieczenia
robót*,
4. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu robót organowi
administracji architektoniczno – budowlanej,
5. pełnomocnictwo, gdy składający wniosek nie jest inwestorem wraz z potwierdzeniem
wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo na konto Urzędu Miasta Sławno.
6. …………………………………………………………………………………………..……..
UWAGA:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Wniosek należy składać z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem.
W przypadku etapowego prowadzenia robót do wniosku należy załączyć harmonogram prowadzenia
robót z określeniem powierzchni zajęcia pasa drogowego dla każdego dnia zajęcia pasa. Poszczególne
etapy należy również zaznaczyć na planie sytuacyjnym.
Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego do
czasu zakończenia wykonywanych robót w pasie drogowym.
Teren zajęty obejmuje cały plac budowy, tj. miejsce wykopu, odkład urobku, składowania materiałów,
powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe.
Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z ustawą o drogach publicznych i uchwałą
nr XLII/380/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 17 marca 2014 r.
Złożenie wniosku nie upoważnia do zajmowania pasa drogowego, które może nastąpić dopiero po
uzyskaniu decyzji Wójta Gminy Sławno.

