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Wójt &niny Sońsk
uI Ciechanowska 20
06-430 Sotósk

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zsjęcie pasa drogowego drogi w celu umieszczenia w nim urządzeń
infrastruliitury technicznej niezwiązanej z potrz€bami zaEądzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego

(oPŁATY RoczNE)
1. Proszę o wydani e zezwo|etiana zajęcie pasa drogowego drogi gminnej nr działki.....'....'...........

umleszczena: ....

2. Powierzcbnia rzutu poziom€go urządzenia umieszczanego w pasie drogowym. w tym:

- w poprzek drogi ..........................

3. Planowany termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w roku bieżącym

od dnia ...........'..................do dnia ...........'......'............ tj. ilość dni

4. Planowany termin umieszczenia wządzenia w pasie drogowym w latach następnych

(słownie lat ........... ............) tj. do 31 grudnia .........'........ roku.

Planowany okres umieszczenia urządzenia nie powinien być krótszy niż p|anowany okres jego

eksploatacji.

5. Właścicielem urządzenia będzie : .......'...........

6. Dotychczas w/w urządzenie by.ło umieszczone na podstawie decyąji Wójta Gminy Sońsk nr.......'.'.......

P rawidłowość danych na wniosku potw ietdzam własnoręczrtym podpisem.

W za|ączeniu :

l' SzczegÓłowy plan sytuacyjny i skali l:1000 lub 1:500, z zaznaczsniem granic i podaniem

' I



rł.ymiarów planowanego umieszczenia urządzenia w pasie drogow1m - 2 egzmp|arze.
2. Kopia decyzji lokalbzcyjrcj wydaej prnz zaęąd drogt.
3. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na butlowę obiektu umieszczonego w

pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzenia robót właśoiwemu organowi
administracj i architektonicano-budowlanei.

Uwaga :
Wniosek o.zajęcie. pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogorłryn urządzeń infiastr'Jktury
techicmej niezwięanej z potzebami zzrządznia drogami lub potżbami ruchu drogowe go nalefo z|oiryt :- w prąpadku umieszczenia nowych urzą<Izeń razem z wnioskiem o vytlanie zezwotenla * zajęcie pasa

drogowego na czas prowadzenia w pasie drogowym robót 7y1ią7ąayęy 2,,mięszczaniem urządzeń
infrastrrrkfury tecbai co'ej nie zułięanej z zpotzcbami ztządzalla drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;

- w przypadku \onieczności przedfużenia terminu umieszczeniawządzenia jl:żwcześniej umieszcmnego
przed vygaśnięciem dotychczasowego zezwolenia.

Za umieszczenie w pasie drogowym lozĄdz,,ń infrastruktury technicznej nieaviązanej z potneulmi
Arządza\ia drogami i potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłaĘ na poasawie i art.Żo ust. 1' 2
pliit 2 ustawy z dnia 2l marca 1985n o drogach pubiicmych
(t jedn. Dz.U. z 20|3n , poz 260), uchwaĘ Raity Rałty Gmtny sońsk Nr II]]8t2014 w sprawie
rTysokości stawek op|at za zajęcie pasa drogow€go dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina.Sońsk
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