…................................,dnia ..................................
Nazwisko i imię lub nazwa ................................................
...........................................................................................
….......................................................................................
Adres lub siedziba ............................................................
….......................................................................................
NIP, KRS............................................................................

Burmistrz Choszczna
Urząd Miejski w Choszcznie
ul. Wolności 24
73-200 Choszczno
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na awaryjnego czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
na cele związane z prowadzeniem robót budowlanych i instalacyjnych
Wnoszę o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym:

1. Cel zajęcia: ...............................................................................................................................
.....................................................................................................................……..………………
.....................................................................................................................……..………………
.....................................................................................................................……..………………
2. Lokalizacja (nazwa ulicy, drogi):.......................................................................................................
.....................................................................................................................……..………………
.....................................................................................................................……..………………
.....................................................................................................................……..………………
3. Rodzaj elementu zajętego pasa drogowego[m2]:
- do 50% szerokości jezdni: ..................................................,
- powyżej 50% szerokości jezdni: ........................................,
- pozostałe……………………………...................................,
- pobocze……………….......................................................,.
4.Planowany okres zajęcia: od…………………………….do……………………….……….
…………………………………………….
(podpis inwestora lub osób upoważnionych
do jego reprezentacji)
Załączniki:
1)Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia
pasa drogowego.
2)projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa ruchu drogowego wpływa na ruch drogowy, ogranicza widoczność na drodze albo
powoduje zmiany w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt organizacji ruchu powinien określać sposób
zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3)Ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10.000 lub 1 : 25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacje o
sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
4)Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
5)Pełnomocnictwo, jeżeli inwestor ustanowił pełnomocnika do uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia
robót.

INFORMACJA
1. Zezwolenie na prowadzenie robót nie uprawnia do umieszczenia w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia. Zajęcie pasa
drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego lub urządzenia wymaga zezwolenia Burmistrza Choszczna w formie decyzji
administracyjnej. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego lub
urządzenia zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Choszcznie lub w pok. nr 6 w Urzędzie Miejskim w
Choszcznie),

2. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego nie jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązków inwestora wynikających z
przepisów prawa budowlanego.
3. Wykaz dróg ( ulic) gminnych na terenie i miasta i gminy Choszczno znajduje się w Urzędzie Miejskim w Choszcznie pok. nr 23.
Wykaz dróg gminnych ponadto zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Choszcznie,
4. Jeżeli wniosek składa pełnomocnik inwestora do pełnomocnictwa należy załączyć dowód uiszczenia opłaty od pełnomocnictwa (z
wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawca jest podmiot
zwolniony z opłaty skarbowej),
5. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu lub zajęcie powierzchni
większej niż określona w zezwoleniu zarządca drogi wymierza karę pieniężną,
6. Wniosek nie może zawierać poprawek planowanych powierzchni i okresu zajęcia.

