Żyrardów dn. .....................
...........................................
…………………………………………
............................................
………………………………………….
(oznaczenie wnioskodawcy - adres)

............................................
(telefon kontaktowy)

Powiatowy Zarząd Dróg
96-300 Żyrardów ul. Jaktorowska 53
Wniosek
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.
(OPŁATY ROCZNE)
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi Nr .................. nazwa drogi
........................................................................................................................................ w
miejscowości.................................................................................................................
dokładna lokalizacja ………................................................................................................
od km .......... + .......... do km ......... + ......... po stronie ..................................................
w celu umieszczenia: ………................................................................................................
........................................................................................................................................
1. Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym:
w obszarze zabudowanym...................................................................=.............m²

a)
-

w tym: wzdłuż drogi, w jezdni .............................................................= ............. m2
poza jezdnią.............................................................. = ...............m2

b)

w poprzek jezdni ............................................................................= ................m2
poza obszarem zabudowanym.........................................................................=...........m²

-

w tym: wzdłuż drogi, w jezdni ................................................................= .......... m2
poza jezdnią.......................................................= ...........m2
-

w poprzek jezdni..............................................................................= .......... m2

- na drogowym obiekcie inżynierskim..........................................................= ..........m2
2. Planowany termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w bieżącym roku od dnia
..................... do dnia ………………….. tj. ........ dni.

3. Planowany termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym na ....... lat, słownie lat
............................................................................................tj do 31 grudnia .......... roku.
Planowany okres umieszczenia urządzenia nie powinien być krótszy niż planowany okres jego eksploatacji.

3. Właścicielem urządzenia będzie:
...................................................................................................................................................
ul. ................................................ nr ............, miejscowość .......................................................
kod pocztowy ........................ poczta ........................................................................................
4. Dotychczas w/w urządzenie było umieszczone w pasie drogowym na podstawie decyzji Nr
.................................................... z dnia .......................................................................
wydanej przez ..................................................................................................................
Klauzula informacyjna dla wnioskodawców
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych i kontaktowych,
tj. numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej przez Powiatowy Zarząd Dróg w
Żyrardowie (dane adresowe określono w pkt 1), w celu ułatwienia kontaktu z wnioskodawcą
w toku prowadzonego postępowania administracyjnego oraz przeprowadzenia procesu
windykacyjnego
......................................................
Podpis wnioskodawcy
W załączeniu:*
1.
kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarząd drogi,
2.
pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowanie go przez osobę trzecią
w
sprawach związanych z zajęciem pasa drogowego + opłata skarbowa 17,00 zł, (nie dot.
zjazdów do budynków mieszkalnych oraz podmiotów zwolnionych z opłaty skarbowej).
8.
inne...................................................................................................................
Opłatę skarbową dokonuje się w kasie lub na konto Urzędu Miasta w Żyrardowie
ul. Jana Pawła II nr 1
*/ niepotrzebne skreślić
Uwaga: Jednocześnie z niniejszym wnioskiem należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia
na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.
Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć, co najmniej z miesięcznym
wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajęcia. Teren zajęty obejmuje cały plac
budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą
przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po
istniejącej sieci dróg).

