
…............................................ ...…................... dnia..........................
…............................................

…............................................
(wnioskodawca, adres, telefon) Burmistrz Kartuz

ul. gen. J. Hallera 1

83-300 Kartuzy

WNIOSEK
o wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej

i/lub decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi (ulica, nr działki) …..............................................................................

w miejscowości (obręb) ….................................... w związku z ….........................................................................................................

w terminie od dnia ….................................... do dnia …..........................................................................................................................

Nr decyzji lokalizacyjnej: ….....................................................................................................................................................................

1. Dane do obliczenia należnej opłaty za zajęcie pasa drogowego:

Długość [m] Szerokość [m] Powierzchnia [m2]

jezdnia do 50 %szerokości
pasa drogowego

jezdnia powyżej 50 %
szerokości pasa drogowego

chodnik

pobocze

pas zieleni

….........................................
(inne)

….........................................
(inne)

….........................................
(inne)

Łącznie [m2]

2. Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, lokalizowanych w wyniku 
prowadzonych robót:

Rodzaj urządzenia Długość [m] Średnica [m] Powierzchnia [m2]

3. Wykonawcą będzie firma: …................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

(nazwa, adres, numer telefonu)

Upoważnionym oraz odpowiedzialnym za prawidłowe i zgodne z Projektem organizacji ruchu zabezpieczenie miejsca robót i 
oznakowania całą dobę jest:.........................................................................................................................................................
.................................................................................................. tel. służbowy: ............................

Zapewniamy wykonanie robót drogowych doprowadzających nawierzchnię uliczną do stanu pierwotnego w terminie wydanej 
decyzji.

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Zgodnie z art. 23 ust.1 o ochronie danych osobowych z dnia 19 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Chojnicach danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia 
postępowania administracyjnego (dotyczy osób fizycznych).

……………………………………………………………
    /podpis i pieczęć wnioskodawcy/



Do wniosku załączam następujące dokumenty:
 Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
 Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej 
  powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 Zatwierdzony projekt organizacji ruchu.
 Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych
 Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym.
 Upoważnienie / pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej

Niniejszy wniosek wraz z załącznikami można złożyć w Urzędzie Miejskim w Kartuzach, ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy.

Wymagane załączniki

1. Szczegółowy  plan  sytuacyjny  w  skali  1:1000  lub  1:500  z  zaznaczeniem  granic  i  podaniem  wymiarów  planowanej
powierzchni zajęcia pasa drogowego.

2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność
na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

3. Kserokopię decyzji o pozwolenie na budowę / zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych

Dodatkowe załączniki
4. Ogólny plan orientacyjny 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.
5. Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym.
6. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym podczas etapowego prowadzenia robót.

Dodatkowo w przypadku gdy wnioskodawcą nie jest Inwestor:

Dokument określający posiadane prawo do występowania w imieniu Inwestora (wraz z załączonym dowodem zapłaty należnej opłaty
skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa) wystawiony przez osobę upoważnioną do udzielenia
pełnomocnictw.

Opłata skarbowa

W przypadku  występowania  w  imieniu  Inwestora  do  wniosku  o  wydanie  zezwolenia  na  lokalizację  zjazdu  do  nieruchomości
położonej przy drodze należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł.

Wymaganą opłatę skarbową można uiścić przez wpłatę na konto nr 93 1020 1811 0000 0102 0188 9476  PKO BANK POLSKI S.A.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej powinien zwierać adnotację określającą przedmiot opłaty skarbowej, kwotę uiszczonej opłaty.

Uwagi końcowe:

1. Wniosek należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem
rozpoczęcia inwestycji.

2. W przypadku wejścia w tereny zielone należy uzgodnić wejście z ogrodnikiem miejskim (zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o
ochronie przyrody z 16.04.2004 r (Dz. U. z 2004 r nr 92 poz.880 z póź zm.) Prace ziemne oraz inne prace związane z
wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub
krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub
krzewom.

3. W  zezwoleniu  określa  się  wnioskodawcę,  rodzaj  robót,  sposób,  miejsce  i  warunki  wykonania  
w pasie drogowym, powierzchnię zajmowanego pasa drogowego.

4. Należy doprowadzić pas drogi do stanu pierwotnego w terminie zezwolenia i komisyjnego zwrotu terenu pod  rygorem
naliczenia kar zgodnie z art. 40 ust.  15 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222)
wykonania odbudowy nawierzchni jezdni w tej samej technologii.

* Ogólna klauzula informacyjna (RODO) : http://poczta.kartuzy.pl/bip/2018/RODO_kla.pdf

http://poczta.kartuzy.pl/bip/2018/RODO_kla.pdf











