.........................................................
oznaczenie strony (imię, nazwisko, Inwestor)

Międzyzdroje, dnia................................. r.

........................................................
(adres)

.......................................................

BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW
ul. Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje

.......................................................
(nr NIP lub pesel)

.......................................................
(numer telefonu)

Wniosek
o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami
w pasie drogowym drogi gminnej nr …...................... , działka drogowa nr ……….......................... ,
miejscowość .........................................................................................................................................,
odcinek …............................................................................................................................................ .
1.

Rodzaj robót związanych z wbudowaniem urządzenia:

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
2.

Wymiary urządzenia (rzut poziomy), wbudowywanego w obszarze zabudowanym /
niezabudowanym * pasa drogowego oraz jego rodzaj:

a) urządzenie wbudowywane w jezdni o nawierzchni ………………………………………….. ,
dł. ……………. m, szer. ……………. m, pow. ………..…… m²,
…………………………………………………………………………………………………..…… .
(rodzaj urządzenia)

dł. ……………. m, szer. ……………. m, pow. ………..…… m²,
…………………………………………………………………………………………………...……
(rodzaj urządzenia)

b)

urządzenie wbudowywane w pozostałych elementach (poboczach, chodnikach, placach,
zatokach postojowych i autobusowych, ścieżkach rowerowych i ciągach pieszych pasa
drogowego w obszarze zabudowanym:
dł. ……………. m, szer. ……………. m, pow. ………..…… m²,

…………………………………………………………………………………………………...……

(rodzaj urządzenia)

dł. ……………. m, szer. ……………. m, pow. ………..…… m²,
…………………………………………………………………………………………………...……
(rodzaj urządzenia)

dł. ……………. m, szer. ……………. m, pow. ………..…… m²,
…………………………………………………………………………………………………...……
(rodzaj urządzenia)

Przewidywany okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym od dnia …..…-…..……..…….r., do dnia …..…-…..…-……...…r.

3.

4.

Właścicielem wbudowywanego urządzenia będzie:
..........................................................................................
..........................................................................................
Telefon: ……………………………….

Uwaga:
Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U z 2018, poz. 2068 ze zm.), Uchwałą Nr XXXI/276/12 Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach z dnia 25.10.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych Gminy Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele
niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ogłoszonej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 12.11.2012 r. Dz. Urz. Woj. poz. 2012.2421

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.
1.
2.
3.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, którym jest Gmina Międzyzdroje reprezentowana przez
Burmistrza Międzyzdrojów, z siedzibą w Międzyzdrojach, przy ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej (znajdującej się na tablicach informacyjnych w budynku Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach oraz
na stronie internetowej bip.miedzyzdroje.pl), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści
swoich danych i prawie ich poprawiania.

………………………………….
(czytelny podpis)
Do wniosku dołącza się:
1.

2.

3.
4.
5.

Projekt zagospodarowania działki ze wskazaniem przedmiotowej inwestycji (w tym w legendzie), metoda wykonania
inwestycji (w przypadku robót ziemnych metodą bezwykopową lokalizacja komór technologicznych), lokalizacja obiektu
z dokładnym zwymiarowaniem - mapa zasadnicza (plan sytuacyjno-wysokościowy) dla danego terenu w skali 1:500 lub
1:1000 - 2 szt.
Kopię warunków technicznych podłączenia do sieci telekomunikacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
energetycznych, cieplnych.
Kopię decyzji lokalizacji celu publicznego wraz z załącznikiem graficznym (w przypadku budowy sieci na terenach nie

objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).
Pełnomocnictwo w oryginale lub kopia potwierdzona notarialnie (w przypadku składania wniosku przez
pełnomocnika).
Dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część IV załącznika (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

