Nowy Sącz, dnia ........................
............................................................
imię i nazwisko/pełna nazwa firmy

............................................................
ulica, kod pocztowy i miejscowość

............................................................
nr telefonu/fax

............................................................
PESEL/NIP oraz REGON

Miejski Zarząd Dróg
ul. Wyspiańskiego 22
33-300 Nowy Sącz

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

1.

Cel zajęcia pasa drogowego: ................................................................................................ .

2.

Szczegółowe określenie miejsca umieszczenia urządzenia:

3.



nazwa ulicy: ................................................................................................................,



lokalizacja: .................................................................................................................,



sposób umieszczenia: .................................................................................................... .
/na powierzchni, nad lub pod powierzchnią/

Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń umieszczanych w pasie drogowym:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .
/należy dokładnie wymienić rodzaje urządzeń i wymiary ich rzutu poziomego /

4.

5.

Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia umieszczonego:


w poprzek drogi - ..................................................................................................... m 2,



w jezdni wzdłuż osi drogi - .......................................................................................... m 2,



w chodniku i w odległości do 2 m od krawędzi - ................................................................. m 2,



w pozostałych elementach pasa drogowego - .................................................................... m 2,



powierzchnia rzutu urządzenia umieszczonego na obiekcie inżynierskim - .................................. m 2.

Planowany okres umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym:

od .............................................................. do .................................................................. .
6.

Podmiot, który będzie obciążany corocznie opłatami z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym:

..........................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .
Właściciel urządzenia /nazwa i adres firmy lub nazwisko i imię, nr dowodu osobistego, adres/

7.

Uwagi:

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

..............................................
podpis wnioskodawcy

Wykaz załączników:
1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub dokładny szkic sytuacyjny, z zaznaczeniem lokalizacji
i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
2) kserokopia ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub ksero zgłoszenia
budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
3) kserokopia uzgodnień MZD,
4) kopie uzgodnień dokumentacji i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót organowi budowlanemu,
5) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca jest
podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą,
6) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika,
7) projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym /do wglądu/.
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