ZEZWOLENIE
NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO ULICY
W CELU UMIESZCZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (w tym
handlowego i usługowego), OGRÓDKÓW GASTRONOMICZNYCH,
WITRYN ORAZ W INNYCH CELACH NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI
Dekretacja

KI-73-117
F-01
Strona:1
Stron: 2

Wydanie: 1

Adnotacja o wpływie

……………………………………………………………

Siedlce, ……………………………………….

…………………………………………………………..
imię i nazwisko lub nazwa firmy

Prezydent Miasta Siedlce

…………………………………………………………………….………...
………………………………………………………….…….……………..
adres zamieszkania lub siedziby
……………………………………………………………...……………….
telefon , email
……………………………………………………………...………..……..
NIP/REGON

Proszę o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego ulicy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa ulicy, szczegółowy opis odcinka planowanego zajęcia pasa drogowego)

1. W celu:
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….……
(cel zajęcia, rodzaj obiektu)

2. Planowany okres umieszczenia:
od dnia ……………………… do dnia ……………………….. /ilość dni -………/
3. Charakterystyka:
długość …………..m, szerokość ……………m i powierzchnia ………….m2,
rodzaj zajętych elementów pasa drogowego: ………………………………………………………….…….…….……..
(chodnik, jezdnia, inne)

4. Uzasadnienie wniosku: ……………………………………………………………………………………………….…..…..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
5. Oświadczam, że:
1) W przypadku podania błędnych danych, względnie umieszczenia obiektów poza zatwierdzoną
lokalizacją, ponoszę odpowiedzialność za konsekwencję wynikające z tego faktu.

- 2 Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż pozostawienie ogródka gastronomicznego/innego
obiektu lub jakichkolwiek elementów po wygaśnięciu zezwolenia bez zezwolenia zarządcy drogi
lub nie uzyskania zezwolenia na następny okres i nie usunięcia ich we własnym zakresie z dniem
wygaśnięcia zezwolenia skutkuje naliczeniem kary w wysokości dziesięciokrotnej stawki za zajęcie
pasa drogowego za każdy dzień od dnia jej ujawnienia, na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych i może być usunięty przez służby drogowe bez
odszkodowania oraz zobowiązuję się do pokrycia ewentualnego kosztu ich demontażu i usunięcia.
2) Zobowiązuję się do estetycznego utrzymania obiektów oraz konstrukcji w czasie eksploatacji.
W przypadku obniżenia się stanu technicznego i estetycznego, zobowiązuje się do ich
natychmiastowej naprawy i odnowienia.
3) Nie zalegam z płatnościami z tytułu zajęcia pasa drogowego.
4) Na umieszczenie przedmiotowego obiektu w pasie drogowym posiadam:
DECYZJĘ Nr WD …………………… z dnia …………………… wydaną przez …………………………………………………
na okres od dnia ……………… do dnia ……………… *

…………………………………………….……………
(czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika)

*dotyczy ponownego wniosku

Załączniki do wniosku:
1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:100 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów
planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego wraz z zaznaczeniem lokalu macierzystego;
2) Fotografia lub prospekt zawierający, opis materiałów konstrukcyjnych, ich kolorystykę oraz sposób montażu
umieszczanego urządzenia/obiektu; (dotyczy m.in. ogródków gastronomicznych);
3) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika wraz
z oryginałem potwierdzenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00zł;
4) W szczególnych przypadkach na żądanie Zarządcy Drogi możliwe jest wymaganie innych dokumentów, jeżeli
mogą przyczynić się do dokładnego ustalenia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy.

Pouczenie:
Do zajęcia pasa drogowego upoważnia posiadanie przez wnioskodawcę oryginału decyzji administracyjnej na zajęcie pasa
drogowego – odbiór – najpóźniej w dniu rozpoczynającym zajęcie pasa drogowego. Zajęcie pasa drogowego bez
posiadania decyzji skutkować będzie naliczeniem opłaty karnej od dnia zajęcia do dnia odbioru decyzji tj. do dnia, w
którym wnioskodawca posiadając decyzje może zająć pas drogowy.

WYCZYŚĆ

DRUKUJ

