Brwinów, ……………………………
…………………………….
(Wnioskodawca)
…………………………….
…………………………….
(adres, telefon)
BURMISTRZ GMINY BRWINÓW
ul. Grodziska 12
05-840 Brwinów

Wniosek
o wydanie zezwolenia na umieszczenie i pozostawienie urządzenia niezwiązanego
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
1. Nazwa ulicy, numer drogi, miejscowość:
…………………………………………………………………………………………………...
2. Właścicielem urządzenia będzie:
Nazwisko (nazwa firmy) ……………………………………………………………………….
Imię ……………………………………………………………………………………………..
Adres (siedziba firmy) ………………………………………………………………………….
NIP………………..…………………………….………………………………………………..
REGON …………………………………………………………………………………………
Telefon ………………………………………………………………………………………….
3. Nr i data decyzji/pisma w sprawie uzgodnienia lokalizacji urządzenia w pasie drogowym
……………………………………………..
4. Rodzaj urządzenia
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………….......................................
do dz. nr ew. ………….. .
Powierzchnia pasa drogowego drogi gminnej, która zostanie zajęta przez rzut poziomy
umieszczonego urządzenia, na podstawie której będą naliczane opłaty za każdy rok na
podstawie obowiązujących stawek opłat za 1 m2.
- wzdłuż jezdni: dł. …………… m, szer. …………….. m, pow. …………… m2
- w poprzek jezdni (drogi): dł. …………… m, szer. …………….. m, pow. …………… m2
- poza jezdnią: dł. …………… m, szer. …………….. m, pow. …………… m2

- na drogowym obiekcie inżynierskim:
dł. …………… m, szer. …………….. m, pow. …………… m2
Planowany okres zajęcia pasa drogowego przez urządzenie:
od dnia ………………………. do dnia ………..………………
Jako właściciel w/w urządzenia oświadczam, że:
1. Zobowiązuję się wnosić opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia
infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.
2. Znane mi są przepisy zawarte w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
Uchwale nr XLV/483/2005 z dnia 31 października 2005r., nr XLIX/513/2005 z dnia
15 grudnia 2005r., nr XLV/369/2009 z dnia 30 marca 2009r., nr LXXI/657/2010 z dnia
29 października 2010r., nr XLIII.379.2017 z dnia 31 maja 2017r. Rady Miejskiej w Brwinowie
w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

3. Posiadam ważne pozwolenie na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym/
zgłoszenie budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.
4. Urządzenie lub obiekt umieszczone w pasie drogowym drogi gminnej (ulica)
………………………………w miejscowości ………………………. (obręb) …………
pozostanie w pasie drogowym przez okres …………… lat. Zobowiązuję się do wnoszenia
stosownych opłat rocznych.
Do oświadczenia należy dołączyć kserokopie odpisu zaświadczenia wpisu do ewidencji podmiotów gospodarczych dla osób
prowadzących działalność na podstawie w/w wpisu, zaś dla spółek prawa handlowego kserokopię aktualnego (6 miesięcy)
odpisu z KRS wraz z kserokopią podpisów osób upoważnionych do działania w imieniu spółki.

…………………………………………..
(podpis właściciela urządzenia lub osoby upoważnionej)

Wykaz załączników:

1. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej
2.

powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz zaznaczeniem innym kolorem trasy przebiegu urządzenia w
pasie drogowym.
Kopia prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszenia

……………………………………….
Podpis wnioskodawcy
Uwaga o opłatach skarbowych.
1. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opisu, wypisu lub kopii) z chwilą złożenia do
urzędu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie tut. Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12 lub na
rachunek Urzędu Gminy Brwinów

