Zgierz, dnia ………………………
IR.7230. .……………………………
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA
Urząd Miasta Zgierza
Wydział Infrastruktury Technicznej
Pl. Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH
Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

.....................................................................................................................................................
(nazwa drogi lub nazwa ulicy, numer ulicy, miejscowość, gmina)
Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania ruchem lub potrzebami ruchu drogowego:
...............................................................................................................................................
( R O D Z A J
U R Z Ą D Z E N I A )
INWESTOR :
.....................................................................................................................................................
(pełna nazwa / nazwisko, pierwsze imię, drugie imię)
.....................................................................................................................................................
NIP ................................................................ Telefon: ................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Wnioskodawca / Wykonawca robot* :
.....................................................................................................................................................
(pełna nazwa / nazwisko, pierwsze imię, drugie imię)
.....................................................................................................................................................
NIP ................................................................ Telefon: ................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................
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Umieszczenie zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Zgierza uzgadniającą lokalizację
urządzenia infrastruktury technicznej Nr……………………… z dnia ……………………………………..…
a) w pasie drogowym drogi gminnej z wyłączeniem obiektu mostowego:
prostopadle (poprzecznie) / równolegle (podłużnie) *
powierzchnia pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy umieszczonego
urządzenia
dł. …………………….……. mb x Ø ……………………………........ tj. ...................................... m2

b) na obiekcie mostowym: prostopadle (poprzecznie) / równolegle (podłużnie) *
powierzchnia pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy umieszczonego
urządzenia
dł. …………………….……. mb x Ø ……………………………........ tj. ...................................... m2

* niepotrzebne skreślić
Okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym:
od dnia …………………………………….… do dnia …………………………………….…
1.

Wnioskodawca oświadcza, że:
•
poinformowany został o pobieraniu opłat za zajmowanie pasa drogowego
według aktualnych stawek - Uchwała Nr XV/192/2019 Rady Miasta Zgierza
z dnia 19 grudnia 2019r. (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2020r., poz. 416) zmieniona
uchwałą nr XV/202/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2019r.
(Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 420).

2.

Do niniejszego wniosku należy dołączyć Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ze zm.) oraz rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264
ze zm.):
•
Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem
powierzchni granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia
pasa drogowego;
•
Kopie decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarządcę drogi;
•
Kserokopię ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu
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organowi administracji architektoniczno – budowlanej, bądź Oświadczenie
o zamiarze budowy urządzenia, dla którego sporządzono plan sytuacyjny
na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3.

Inwestor zobowiązany jest:
•
zgłaszania na piśmie i uzyskiwania zgody na wszelkie zmiany w zakresie
zwiększenia zajmowanej powierzchni ulicznej.

.....................................................
(Czytelny podpis Inwestora / Wnioskodawcy)
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