………………….
………………….
………………….

……………………dnia……………….

( nazwa i adres Wnioskodawcy,
Pieczęć nagłówkowa firmy lub
Pełnomocnika Wnioskodawcy)

Nr NIP…………………………………

WÓJT GMINY ŁOMAZY

WNIOSEK
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
Nr ( nazwa ulicy)………………………..odcinek drogi ( ulicy)………………………………..
W
celu………………………………………………………………………………………………
1/ umieszczenia w nim:


Urządzenia infrastruktury technicznej

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
( nazwa urządzenia i powierzchnia zajęcia pod rzut poziomy urządzenia)

na okres od dnia………………………..do dnia…………………………………………..


Reklamy

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
(jednostronna /dwustronna treść, powierzchnia reklamy)

2/ prowadzenie robót związanych z umieszczeniem w pasie drogowym obiektu, o którym
mowa w pkt 1/ na odcinku drogi …………………………………………………… o
powierzchni ………………m2.
Wnioskowany termin zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z
umieszczeniem obiektu, wraz z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni zajmowanych
elementów pasa drogowego wynosi od dnia…………………….do dnia………………………

Rodzaj i obmiar elementów
a) jezdnia:
zajęcie (długość). …………………..*………. ……(Szerokość) = ……………………m2

rzut poziomy urządzenia obcego ( długość)………*……(szerokość) = ………………..m2
b) chodnik:
zajęcie (długość)…………*………………..(szerokość) = …………………………..m2
rzut poziomy urządzenia obcego( długość)………*………(szerokość) = ………… m2
c) pobocze:
zajęcie (długość)……………*……………………(szerokość) =………………………m2
rzut poziomy urządzenia obcego(długość)……….*…………(szerokość) =……………m2
Osoba odpowiedzialna za prowadzenia robót w pasie drogowym………………………..........
……………………………………………………..tel.
……………………………………..

……………………………....
( podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania firmy)

Załączniki:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku reklamy z
podaniem jej wymiarów.
2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu,/ jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch
drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzanie zmian w
istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych
3. Ogólny plan orientacyjny w skali 1: 10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robot,/ jeżeli nie jest
wymagany projekt organizacji ruchu/
4. Zezwolenie na lokalizacje obiektu w pasie drogowym Nr…………………z dnia………
UWAGA:
Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić po
uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i po protokólarnym
przekazaniu terenu przez Zarządcę Drogi.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych, zawartych w wypełnionych dokumentach jest Wójt Gminy Łomazy.
Dane osobowe są pozyskiwane celem realizacji zadań wynikających z Kodeksu cywilnego i będą przetwarzane
przez czas realizacji umowy oraz przechowywane zgodnie z instrukcją archiwalną (kat. B). W przypadku
niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy. Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez
Administratora danych z wykluczeniem państw trzecich.
Podmiot ma prawo dostępu do przekazanych danych, ich weryfikacji, sprostowania oraz uzupełnienia,
a w przypadku stwierdzenia niezgodności w przetwarzaniu danych, ma prawo do wniesienia skargi
do Inspektora Ochrony Danych (iod@lomazy.pl) lub organu nadzorczego.

………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

