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

HRUB E
I SZÓW

MSD

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 40 29 5707
NIP: 919-10-01-706
Hrubieszów,....................r

...............................................................
imię i nazwisko lub nazwa firmy

Miejska Służba Drogowa
ul. Ciesielczuka 2

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

22 – 500 Hrubieszów.

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

el. 84 696 20 98

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

W N I O S E K
o wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego - zgodnie z art 40 ustawy z dnia 21marca 1985r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz 460 z późn. zm.)
OPŁATY

ROCZNE

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

nazwa

ulicy

/

1 Rodzaj urządzeń umieszczanych w pasie drogowym niezwiązanych
z funkcjonowaniem drogi :

...........................................................................................
2. Wymiary / długość i średnica / powierzchnia – rzut poziomy urządzeń
umieszczanych w pasie drogowym niezwiązanych z funkcjonowaniem
drogi :
-

w poprzek drogi

-

w jezdni

-

poza jezdnią -

3. Planowany

-

- powierzchnia

powierzchnia

.................m2

.................m2

powierzchnia

.............. m2

okres umieszczenia w/w urządzań
od dnia ..................

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

:

4. Nr decyzji Burmistrza Miasta Hrubieszowa

zezwalającej na

lokalizację urządzeń w pasie drogowym, wydanej na etapie
projektowania .............................................

Do wniosku dołącza się :
1. Mapa

sytuacyjno – wysokościowa

z naniesioną lokalizacją urządzeń

umieszczanych w pasie drogowym
2. Kopia protokołu ZUD
3. Warunki techniczne przyłączenia do sieci oraz linii energetycznych
4. Kopia pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia
5. Plan sytuacyjny z inwentaryzacją urządzeń istniejących

Prawidłowość danych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem

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

UWAGA :

Wniosek należy złożyć z co najmniej miesięcznym
wyprzedzeniem przed planowanym terminem umieszczenia

1. Za umieszczenie w

pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2, pkt. 1 i 2, ust. 3, 5, 8, 10, 11,
13, i 13a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r.
poz460 z późn. zm.) oraz uchwały nr. XIV/94/2011 z dnia 30 września 2011r. Rady
Miejskiej w Hrubieszowie (Dz. Urzędowy woj. lubelskiego z dnia 16 grudnia 2011r.
nr. 198 poz.3049) w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych w mieście Hrubieszowie

Informacja o opłatach skarbowych :
1.Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa ( odpisy, wypisu lub
kopii)

z chwilą złożenia podlega

opłacie skarbowej w

wysokości 17,00zł.

2. Uiszczenie opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub
na rachunek Urzędu Miejskiego w Hrubieszowie.

