Pisz,
Powiatowy Zarząd Dróg

w Piszu

Właściciel urządzenia /imię i nazwisko lub nazwa firmy/

ul. Czerniewskiego 6,
12-200 Pisz

Adres, nr telefonu, nr NIP, REGON, PESEL

WNIOSEK

O wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej
niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
/OPŁATY ROCZNE/

1. Wnioskuję o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia:
o okresie eksploatacji

lat od daty ich umieszczenia w pasie drogowym.

2. Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym
Nazwa drogi:
Nazwa ulicy ( każda ulica oddzielnie)

w poprzek drogi:
wzdłuż drogi – w jezdni:
wzdłuż drogi – poza jezdnią:
na obiektach mostowych:
przyłącza do budynków mieszkalnych:

dł.:
dł.:
dł.:
dł.:
dł.:

średnica:
średnica:
średnica:
średnica:
średnica:

pow.
pow.
pow.
pow.
pow.

m2
m2
m2
m2
m2

3a. Planowany termin umieszczenia w pasie drogowym w pierwszym roku:
Od dnia:
Do dnia: 31.12.20
r.
3b. Planowany termin umieszczenia urządzenia na następne lata:
lat /zgodny z okresem eksploatacji
urządzenia/ tj. od roku
do
roku.
4. Właścicielem urządzenia będzie:
5. Urządzenie będzie umieszczone w pasie drogowym na podstawie decyzji lokalizacyjnej wydanej przez:
Nr
z dnia
6. Na lokalizację urządzenia w pasie drogowym wydana została decyzja lub przyjęto zgłoszenie robót przez:
Nr

z dnia

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.
/podpis właściciela urządzenia/
Do wniosku dołączam:
1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją i wymiarami umieszczonego urządzenia w obrębie pasie drogowym – 2 egz.
Składane załączniki muszą być podpisane przez wnioskodawcę.
U W A G A :
1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajęcia.
2. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z Uchwałą Nr XIV/108/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Piskim.
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W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ
administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma
pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Administratorem zamieszczonych w formularzu danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu,
ul. Czerniewskiego 6 . Dane zbierane są wyłącznie w celu wydania decyzji (postanowienia), rozpatrzenia skargi
bądź wniosku oraz w celu archiwizacji . Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego.

Str. 2 z 2

