.......................................................................
/wnioskodawca/
.......................................................................

Janów Podlaski dnia ..........................................

........................./adres/........................................

WÓJT GMINY
JANÓW PODLASKI
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
W oparciu o art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. „o drogach publicznych” proszę o wydanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzenia obcego tj.
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................... wg załączonego planu sytuacyjnego,
drogi gminnej Nr .............................., działka/działki nr ew. geod. ………………………………………………..
w …………………………………………………….., gmina Janów Podlaski.
a). związanych z zajęciem pasa drogowego :
- trawnika / urządzonego, nie urządzonego /
2

dł ..................... m , szer ........................ m , pow .....................m
- chodnika / z kostki brukowej, płytek betonowych, nie urządzonego /

2

dł/ .................... m , szer ........................ m , pow .................... m
- pobocza
- jezdni

2

dł ..................... m , szer ........................ m , pow ..................... m
/ asfaltowej, z kostki brukowej, z trylinki, gruntowej /

2

dł ..................... m , szer ............. , ......... .m , pow .................... m

Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu , odkładu, urobku, składowania
materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe
( za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg).
w okresie : .........../dzień, dni /, w terminie : od ....................................... do ....................................
/ Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu
pierwotnego /
b). umieszczeniem w trawniku, chodniku, poboczu, jezdni urządzenia nie związanego z
funkcjonowaniem drogi o powierzchni rzutu poziomego dł................... m, szer. ...................m.
2

pow. ................................. m

w okresie : ............/ dni, lat / w terminie : od ............................................ do ....................................
dla potrzeb wykonania robót: .................... .................................................................................
których inwestorem jest: .............................................................................................................
......................................................................................................................................................

wykonawcą robót będzie:

1.

Roboty podstawowe .........................................................................................................................

2.

Roboty drogowe ...................................................................................................................................

Upoważnionym do podejmowania w przedmiotowej sprawie zobowiązań w stosunku do organu i
administracji samorządu terytorialnego w moim imieniu będzie :
………………………………………………………………………………………………………………
Przyjmuję w pełni odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe oznakowanie zgodnie z
projektem organizacji ruchu, oraz utrzymywanie nawierzchni w czasie dwuletniej gwarancji
dotyczy to również odpowiedzialności za wszelkie szkody i straty wynikłe zarówno w trakcie
robót jak i w okresie gwarancyjnym .
Zapewniam wykonanie robót drogowych doprowadzających nawierzchnię uliczną/drogową do stanu
pierwotnego w terminie wydanego zezwolenia.
Okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym od
……………………………. rok/lat.

………………….. do ……………………. /

Do wniosku dołącza się :
1.Plan sytuacyjny z zakreślonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego w skali 1 : 500 lub 1 : 1000.
2.Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym,
lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno –
budowlanej, lub zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Szczegółowy harmonogram robót, jeżeli okres zajęcia pasa drogowego przekracza 1 dzień.
4.Projekt czasowej organizacji i zabezpieczenia miejsca robót.

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego odbiorę*:
• osobiście
• za pośrednictwem poczty przesłane na wskazany adres ............................................................
………………………………………………………………………………………………………………....

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

* niepotrzebne skreślić

..............................................................
/ miejscowość, data/
.................................................................
.................................................................
/ imię i nazwisko lub nazwa firmy/
.................................................................
..................................................................
..................................................................
/ adres /
..................................................................
/ telefon./

OŚWIADCZENIE O:

1) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub*
2) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, lub*
3) zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których
sprzędzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego*.

....................................................
/ podpis składającego wniosek/

*- niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż :
1) administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Janów Podlaski, ul.
Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski, tel. 83 3413073,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod
adresem email: iod@janowpodlaski.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyrażenia zgody lub
realizacji zadania na podstawie art.6 ust.1 lit.e ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą komórki wewnętrzne
Urzędu Gminy,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat – zajęcie
pasa drogowego dróg,\
6) posiada Pani/Pan prawo do : żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest obligatoryjne.

Zostałam/em zapoznana/y z klauzulą informacyjną

………………………………………….
podpis

Janów Podlaski, dnia ……………………………….

