rniejscowosc i data

(irni~

i nazwisko lub pelna nazwa podrniotu wystwujlJCego 0 zaj~cie pasa drogowego)

(dokJadnyadres zarnieszkania lub siedziba podrniotu)

( PESEL • NIP, Nr KRS lub innego organu ewidencyjnego , nr telefonu kontaktowego)

Zarzqd Drog Powiatowych
WLDkowie
01. LapigDz 112
21-400 LDkow

WNIOSEK
o wydaniezezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urz~dzen infrastruktury
technicznej niezwi~zanych z potrzebami zarz~dzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.
(OPLATY ROCZNE)

Proszy 0 wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej
Nr ........................................ nazw-a drogi ................................................................. ~ ........................... .

w miejscowosci .................................... ;............ dokladna lokalizacja ................................................. .

•
•
strona ............................fiazw-a umlesZCZatlego
urz'f;Uzema
.................................................................. '" .............................
~A

Decyzjq. nr ......................................................................z
.
.
.dnia .............................................................. uzyskan.o zezWolenie '
. na lokalizacjy

urz~dzenia w

pasie drogowym w/w drogi.

1. Powierzchnia rzutu poziomego urz~dzenia umieszczonego w pasie drogowym:
_

.

2

a) w poprzek drogi

........................................................... - ...................... m,

b) wzdluZ drogi w jezdni

...................................... ~" ......... = ..... ~ ................ m2

c) wzdluZ drogi pozajezdni~

...................................................... - ...................... m

.

_

2

2. Planowany termin umieszczenia urz~dzenia w pasie drogowym w biez~cym roku od dnia

'......................... ;................... do dnia 31 . 12.20...............r. tj.........: .................................. dni.
3. Planowanftermin umieszczenia urz~dzenia w pasie drogowym na ............................ lat, slownie
lat .........................................................................................:tj. dO_31 grudnia ............................ roku·.

Planowany okres umhiszczenia urL=!dzenia nie powinien bye kr6tszy niZ planowany okres jego
eksploatacji.
4. WlaScicielem urz~dzenia b/tdzie: ..................................................................................................... .

. .
" ............................................................ .
ul ........................................•.............. nr ..........., mteJscowosc
kod pocztowy ......................... poczta· .... :............................................................................................. .
nr telefonu ..................................................................... .

5. Dotychczas w/w urz~dzenie bylo untieszczone w pasie drogowym na podstawie decyzji

Nr .........................................'..................................... z· dnia ................................................................ .
'
wydan.
eJ przez .......................................
~ ..................• ~ .............................................................................. .

PRAWIDLOWOSC DANYCH NA WNIOSKU POTWIERDZAM WLASNO~CZNYM PODPISEM.

Podpis wnioskodawcy

W zal~czeDiu:·

1. Pozwolenie na budowc;: lub zgloszenie
1 egz.(kserokopia).
2. Uzgodnienie dokumentacji . Iprotok61 ZUDPI
1 egz.(kserokopia).
3. Plan sytuacyjny z domiarami i zakreslonym obrysem zajl(tej powierzchni pasa drogowego w skali
1:500 lub 1: 1000.
4. Decyzja adm. ZDP w Lukowie 0 zIokalizowaniu ll1'74dzenia obcego w pasie
drogowym - 1 egz. (kserokopia).
.
5. Pelnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go przez osobc;: trzeci<! w
sprawach zwi~anych z umieszczeniem ul"n!dzenia w pasie drogowym + oplata skarbowa w
wysokosci 17 zl.
Uwaga:
Wniosek w celu urnieszczenia w pasie drogowym ~dzen infrastruktury technicznej nie zwi,,!zaneJ'
z potrzebami zaJ'Zlldzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nale~ zJo~c:
w przypadku umieszczenia nowych ul'ZlIdzen w pasie drogowym wniosek naleZy zloZyc razem
z witioskiem 0 wydanie zezwolenia na zaj~cie pasa drogowego oa czas wykooywania robOt w pasie
drogowym.
natomiast w przypadku koniecznosci' przedluteoia terminu· umieszczenia UIZfldzeoia juz, wczesniej
umieszczonego w pasie drogowym co najmniej z miesi\lcznym wyprzedzeniem przed wygasni~ciem
dotychczasowego zezwolenia~ "
.'
w. pasie
drogowym, 1ll":lI}dzenia
infrastruktury
technicznej
niezwi¥anej
Za
urnieszczenie
z potrzebami zaJ'Zlldzania drogami lub potrzebamlruchu drogowego pobierane s~ opJaty wedlug stawek okreslonych w
UchwaieNr. XXVIl25912013 Rady Powiatu w Lukowie z dnia 21sierpnia 2013 r., (Dziennik U~dowy Wojewodztwa
Lubelsldego z20 13. poz. 3966) w sprawie wysokosci opiat za, zaj~cie pasa drogowego drag powiatowych, dia k:t6rych
zaI'Z¥lq jest' Zarzltd Powiatu w Lukowie oa cele niezwil}Zane z budow;!J. przebudow"!" remontem, utrzymaniem i
ochrolUl dr6g~
,
Zezwolenie jest zwolnione Z oplaty skarbowej oa podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
( Dz. U. z 2015 r. ,poz.: 783 - zal!f,cznik do w/w ustawy cZI(SC III , ust. 44, kol. 4. pkt. 8)•.

0

optacie skarbowej

