Wójt Gminy Osie
ul. Dworcowa 6 86-150 Osie
tel. 52 33 29 540, fax 52 33 29 591

Osie,………………………..
………………………………....
…………………………………
…………………………………
…………………………………
(Nazwa i adres Wnioskodawcy)

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia
niezwiązanego z infrastruktura drogowa
……………………….…………………………………………………………………………………………………………
(nr i nazwa drogi, odcinka, miejscowość oraz lokalizacja)
…………………….………………………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………………………………

1. RODZAJ URZĄDZENIA OBCEGO UMIESZCZANEGO W PASIE DROGOWYM:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. WYMIARY I POWIERZCHNIA, URZĄDZENIA OBCEGO UMIESZCZANEGO W PASIE
DROGOWYM:
Urządzenia obce:

dł .................... …m

szer .................. …m

pow .....................…m2

3. WYKONAWCA ROBÓT, KTÓRY UMIESZCZA URZĄDZENIE W PASIE DROGOWYM
Nazwa:

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

Adres:

……………………………………………………………………………………………...

Telefon:

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

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STAN ROBÓT, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
ORAZ PORZĄDEK I CZYSTOŚĆ W REJONIE ROBÓT PONOSI:
Kierownik robót:
Adres zam.:
Tel. służbowy:

................................................................................................................................
................................................................................................................................
.........................................
Tel. kom.
..........................................

Insp. nadzoru:
Adres zam.:
Tel. służbowy:

................................................................................................................................
................................................................................................................................
.........................................
Tel. kom.
..........................................

5. WŁAŚCICIEL URZĄDZENIA OBCEGO UMIESZCZONEGO W PASIE DROGOWYM
(ADRES PŁATNIKA):
Nazwa:

............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………...

Adres:

............................................................................................................................................
...…………………………………………………………………………………………....

Telefon:
NIP:

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

6. PLANOWANY TERMIN UMIESZCZENIA URZĄDZENIA OBCEGO W PASIE DROGOWYM:
Od ....................................

Do ......................................

………………………..…………………………..
(czytelny podpis osoby odpowiedzialnej, wnioskodawcy)

….……………………………………….
(czytelny podpis właściciela urządzenia)

Załączniki:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny z w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem przebiegu trasy urządzenia
umieszczanego w pasie drogowym.
2. W przypadku większej liczby wbudowanych urządzeń w pasie drogowym, dołączyć szczegółowy opis
wskazujący wymiary [długość, szerokość (średnicę) oraz powierzchnię] poszczególnych urządzeń
umieszczanych w pasie drogowym z osobna.
3. Pełnomocnictwo albo jego kopię z potwierdzeniem zgodności z oryginałem (w przypadku wystąpienia w
imieniu Inwestora/Właściciela urządzenia) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej.
4. Wypis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca jest podmiotem
prowadzącym działalność gospodarczą.

Pouczenie:
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z
postępowaniem administracyjnym prowadzonym na podstawie ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Wójt Gminy Osie.

