MIEJSKA SŁUŻBA DROGOWA
w HRUBIESZOWIE
ul. Ciesielczuka 2
22-500 Hrubieszów

HRUB IESZÓW

MS D
TELEFON /FAX : (084) 696-20 – 98
e-mail : msd_hrubieszow@poczta.onet.pl
KONTO : Bank PEKAO SA I O/Hrubieszów Nr 43 1240 2829 1111 0000 4029 5707
NIP: 919-10-01-706
Hrubieszów,....................r

...............................................................
imię i nazwisko oraz adres
(nazwa i siedziba firmy)

Miejska Służba Drogowa
ul. Ciesielczuka 2

..........................................

22 – 500 Hrubieszów.

adres
.........................................

tel. 84 696 20 98

........................................
telefon

W N I O S E K
o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego
w celu prowadzenia robót zgodnie z art 40ust.1, ust. 2 pkt. 1, ust 4
ustawy z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2015r.poz.460)

..........................................................................................
/

nazwa

ulicy

/

1 Cel zajęcia pasa drogowego:
...........................................................................................
2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa
drogowego w czasie wykonywania robót;
droga utwardzona :

- jezdnia do 20% szerokości : długość........m ,

szerokość.......m

powierzchnia........ m2
- jezdnia powyżej

20% do 50% szerokości : długość........m ,
szerokość.......m

- jezdni powyżej 50% do 100% szerokości :

powierzchnia........ m2
długość........... m

szerokość.......m

powierzchnia.........m2

droga o nawierzchni gruntowej :
−

do 50 % szerokości pasa drogowego : długość........m.
szerokość........m.

−

powierzchnia........m2

powyżej 50 % do 100 % szerokości pasa drogowego
szerokość........m,

długość.......m2

powierzchnia........m2

−

-

chodniki , place: ciągi piesze ,zatoki postojowe
szerokości.........m ,
powierzchnia.............m2

: długość........m

pozostałe elementy pasa drogowego :
długość........m

szerokość.......m

powierzchnia........ m2

3. Rodzaj nawierzchni : utwardzona / nieutwardzona /*
4. Przewidywany okres zajęcia pasa drogowego, od dnia .........

do dnia...........

. ilość dni........

Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień
zgłoszenia przywrócenia pasa drogowego do użytkowania
5. Kierownik robót

...............................................................

Do wniosku dołącza się :
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500,z zaznaczeniem granic i podanie
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,a w przypadku umieszczenia
reklamy-z podaniem jej wymiarów.
2.Zatwierdzony projekt organizacji ruchu,jeżeli zajęcie pasa drogowegowpływa na ruch
drogowy lub ogranicza widocznośc na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w
istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
3.Ogólny plan sytuacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót,jeżeli nie jest
wymagany projekt organizacji ruchu.
4.Oświadczenie o;
a)posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub
b)zgłoszenie budowy lub przeprowadzonych robót właściwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej,lub
c)zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych,wodociągowych,
kanalizacyjnych,gazowych,cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporzązono
plan sytuacyjny a kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Prawidłowość danych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem

.................................
(podpis wnioskodawcy pieczęć firmowa/

UWAGA :
1. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu,
składowania materiałów, pow. zajętą na sprzęt
2. Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć z co najmniej miesięcznym
wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajęcia.
3.Za
dnia
oraz
2011
dróg

zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ustawy z
21 marca 1985r. o drogach publicznych Dz. U. z 2015r. poz,460 z późn. zm.)
uchwały nr. XIV/94/2011 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 września
r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
gminnych w mieście Hrubieszowie.

* niepotrzebne skreślić

