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

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

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

BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW
ul. Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje

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

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

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

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego

Proszę o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego w celu:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(podać dokładnie rodzaj zajęcia pasa drogowego)

w pasie drogowym ulicy
.......................................................................................................................................................
(nazwa ulicy, nr budynku lub inne dokładne określenie lokalizacji)

.......................................................................................................................................................
a) Jezdnia
..........................................................., dł..................m, szer. ..................m, pow. ..................m2
(rodzaj nawierzchni)

b) Chodnik (ciągi piesze, zatoki postojowe, parkingi, ścieżki rowerowe, place)
............................................................, dł..................m, szer. ..................m, pow. ..................m2
(rodzaj nawierzchni)

c) Inne elementy (pobocza gruntowe, trawniki)
..........................................................., dł...................m, szer. ..................m, pow. ..................m2
(rodzaj nawierzchni)

Planowany okres zajęcia pasa drogowego:
od dnia............................20…..r. do dnia............................20……r., tj. dni …………………
za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia pasa drogowego do
stanu pierwotnego i przekazanie go protokołem odbioru do przedstawiciela Urzędu
Miejskiego w Międzyzdrojach.
Osobą odpowiedzialną - Kierownikiem robót odpowiedzialnym za prowadzenie,
zabezpieczenie i oznakowanie robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem jest jednostka organizacyjna
prowadząca prace, reprezentowana przez:
(w przypadku prowadzenia robót)

Pan(i) ...............................................................nr tel. ...................................................................
Zamieszkały(a)..............................................................................................................................

W załączeniu) *:

1. Szczegółowy plan sytuacyjny dla danego terenu w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem kolorem
czerwonym granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego – 2 egz.
2. Zatwierdzony projekt czasowej 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. Pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię potwierdzoną notarialnie (w przypadku składania wniosku
przez pełnomocnika).
4. 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 (tj. Dz. U. 2019, poz. 1000 ze zm.).
Dodatkowo w przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym:

1. Kopia prawomocnej decyzji wydanej przez Burmistrza Międzyzdrojów zezwalająca na lokalizację
obiektu budowlanego bądź umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
zjazdu niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz potrzebami ruchu drogowego.
2. Informacja o sposobie zabezpieczenia robót w projektowanej czasowej organizacji ruchu. Jeśli nie jest
wymagany projekt organizacji ruchu – plan sytuacyjny w skali 1: 500 lub z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacją o sposobie zabezpieczenia robót– 2 egz.
3. Kopia ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszenia
budowy lub uzgodnienia prowadzonych robót z właściwym organem administracji architektoniczno –
budowlanej.
4. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego
prowadzenia robót.
)* niepotrzebne skreślić
UWAGA!

1. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.), Uchwałą Nr XIX/218/20 Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach z dnia 27.02.2020 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, (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 1642).
2. W przypadku umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z
funkcjonowaniem drogi oraz potrzebami ruchu drogowego należy również złożyć wniosek o ustalenie
opłat rocznych (OR).
3. W przypadku zajęcia pasa drogowego na budowę lub przebudowę zjazdu należy dołączyć do wniosku
uzgodniony z zarządcą drogi projekt techniczny zjazdu.
4. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowanie materiałów,
powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (z wyjątkiem
objazdu po istniejącej sieci dróg).
5. W przypadku przekroczenia terminu zajęcia określonego w zezwoleniu, o powierzchni większej niż
określono w zezwoleniu – Burmistrz Międzyzdrojów naliczy, w drodze decyzji administracyjnej, opłatę
w wysokości 10 – krotności opłaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.).
Pouczenie:
W przypadku niepełnego wniosku lub braku wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany
do ich uzupełnienia. Zgodnie z art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego: nieusunięcie
braków we wskazanym terminie, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

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)

