Jakubów, dnia ....................................

W N I O S K O D A W C A (Inwestor)
..................................................................
..................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa)

..................................................................
(adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorstwa)

Telefon .....................................................
(telefon kontaktowy Wnioskodawcy)

Wójt Gminy Jakubów
ul. Mińska 15
05-306 Jakubów

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu
umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej
nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego (opłata roczna)
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy..............................................
(nazwa ulicy)

dz. nr ew. ................w obrębie............................, dz. nr ew. .................... w obrębie ..............
(pasa drogowego)

(pasa drogowego)

ulicy.................................................... dz. nr ew. ..................... w obrębie................................,
(nazwa ulicy)

(pasa drogowego)

dz. nr ew. .................... w obrębie .................................................. gm. Jakubów
(pasa drogowego)

w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

...............................................................................................................................
(rodzaj urządzenia)

...............................................................................................................................
Planowany okres zajęcia pasa drogowego przez urządzenie:
od dnia .............................. do dnia.......................
Powierzchnia, wymiary oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego przez rzut poziomy
urządzenia na podstawie, której będą naliczane opłaty za każdy rok wg obowiązujących

stawek opłat za 1m2, za którą zobowiązuje się wnosić coroczną opłatę
w pasie drogowym – długość ................. szerokość ...................... powierzchnia .............m2
na drogowym obiekcie – długość ................. szerokość ................ powierzchnia .............m2
inżynieryjnym
Do wniosku dołącza się:
a. ........................................................................
b. ........................................................................
c. ........................................................................
d. ........................................................................
e. ........................................................................
f. ........................................................................

UWAGA!
1. 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).
2. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą Nr VIII/47/07 Rady Gminy
Jakubów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych
3. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się karę pieniężną w
wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. Przez zajęcie pasa drogowego bez
zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa drogowego, przekroczenie terminu
zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

*)nie potrzebne skreślić

..............................................................
(podpis Wnioskodawcy)

