......................................., dnia ...........................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
(pieczęć / adres inwestora / telefon kontaktowy)

Zarząd Dróg Powiatowych
Skoki 21
66-300 Międzyrzecz
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia / zgody )* na zajęcie pasa drogowego – umieszczenie w pasie drogowym
zgodnie z zezwoleniem / uzgodnieniem )* na lokalizację obiektu / urządzenia )*
Decyzja / Uzgodnienie )* Nr .........................., z dnia ........................ znak: SDiM..................................................
1. Nazwa inwestycji / zadania )* ............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
2. Lokalizacja urządzenia poza terenem zabudowanym:

Numer
drogi

Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym
Odcinek
drogi

Numer
działki

Rodzaj
obiektu /
urządzenia

w poprzek drogi
długość - mb
ilość - szt. )**

średnica - mb
wymiary-mb)**

wzdłuż drogi w jezdni
długość - mb
ilość - szt. )**

średnica - mb
wymiary -mb)**

wzdłuż drogi poza jezdnią
długość - mb
ilość - szt. )**

średnica - mb
wymiary -mb)**

3. Lokalizacja urządzenia w obszarze zabudowanym:

Numer
drogi
Numer
działki

Verte !

Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym
Miejscowość

Rodzaj
obiektu /
urządzenia

w poprzek drogi
długość - mb
ilość - szt. )**

średnica - mb
wymiary-mb)**

wzdłuż drogi w jezdni
długość - mb
ilość - szt. )**

średnica - mb
wymiary -mb)**

wzdłuż drogi poza jezdnią
długość - mb
ilość - szt. )**

średnica - mb
wymiary -mb)**
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4. Osoba odpowiedzialna z ramienia inwestora / właściciela )* obiektu / urządzenia )*
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego wydanego przez, telefon kontaktowy, stanowisko)

5. Zajęcie pasa drogowego pod umieszczone obiekty / urządzenia )* ustala się od dnia ................................ do
odwołania.
6. Wnioskodawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zachowanie warunków technicznych na
jakich zarządca drogi zezwolił / uzgodnił )* lokalizowanie obiektu / urządzenia )* w pasie drogowym
wymienionej drogi powiatowej.
7. ............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Załączniki do wniosku:
1. Pełnomocnictwo inwestora albo jego odpis, wypis lub kopię - w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora
osób trzecich – dotyczy / nie dotyczy)*
2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wys. 17,00 zł za udzielenie pełnomocnictwa lub prokury lub jego
odpisu, wypisu lub kopii (art. 1 ust. 1 pkt 2 z art. 4 - cz. IV kol. 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie
skarbowej - Dz. U. z 2012r. poz. 1282 ze zm):
3. Zobowiązanie Inwestora wg załącznika do decyzji - zezwolenia na lokalizowanie obiektu / urządzenia w
pasie drogowym – dotyczy / nie dotyczy)*
4. Kopię mapy zasadniczej w skali 1:500 (wymagane w przypadku miejscowości) lub 1:1000, z zaznaczeniem
granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, z zaznaczoną lokalizacją
obiektu / urządzenia (wg uzgodnionego projektu).
5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robotach właściwemu organowi administracji architektonicznobudowlanej - dotyczy / nie dotyczy)*
6. ...........................................................................................................................................................................

.......................................................................
podpis inwestora

Pouczenie:
Pkt. 2 - opłatę należy wnieść na rachunek: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz;
numer rachunku bankowego 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200 lub w kasie Urzędu Miejskiego w
Międzyrzeczu; - z opłaty skarbowej zwolniony jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia poświadczone notarialnie; - od opłaty skarbowej zwolnione są
jednostki budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Pkt. 6 - można złożyć kopię właściwego dokumentu: decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy lub
protokółu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
)* niepotrzebne skreślić
)** dotyczy urządzeń / obiektów liczonych w sztukach ( np. studnie kanalizacyjne, studnie telekomunikacyjne,
zasuwy na wodociągu, hydranty, szafki gazowe, energetyczne, telekomunikacyjne, itp.)

Opr. R.C-P. ’03.2013r.

