Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych

WARUNKI UZYSKANIA DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA WEJŚCIE Z ROBOTAMI
W PAS DROGOWY DROGI GMINNEJ W USTRZYKACH DOLNYCH
Wniosek na wydanie decyzji zezwalającej na wejście z robotami w pas drogowy drogi gminnej w
Ustrzykach Dolnych należy złożyć w siedzibie zarządcy drogi ( w budynku Urzędu Miejskiego w
Ustrzykach Dolnych ul. Kopernika 1 ) w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie, tj. co najmniej na 1
miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.
Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić po uzyskaniu
decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.
Wniosek powinien zawierać następujące informacje i załączniki:
1) Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
numer telefonu kontaktowego.
2) Nr i datę uzgodnienia ( decyzji ) dotyczącego sprawy – wydanego przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych.
3) Nr i datę zatwierdzonego przez Starostwo Bieszczadzkie w Ustrzykach Dolnych projektu organizacji
ruchu na czas trwania robót – jeśli zajęcie pasa wpływa na ruch drogowy, ogranicza widoczność na
drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. W
przypadku prowadzenia prac w miejscu nie wpływającym na bezpieczeństwo ruchu drogowego lub
pieszego informację o sposobie zabezpieczenia miejsca robót wraz z planem orientacyjny w skali 1:10
000 lub 1:25 000
4) Cel zajęcia pasa drogowego.
5) Szczegółową lokalizację robót ( ulica , nr budynku, nr działki ) – plan sytuacyjny w skali 1: 500 lub
1:1000 z wyraźnie zaznaczonym obrysem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz granicami
działek.
6) Powierzchnię zajęcia pasa drogowego w rozbiciu na jezdnię, chodnik, pobocze, pas zieleni ( należy
podać całkowita powierzchnię wyłączona z użytkowania wygodzoną barierami tj. powierzchnie
wykopu + powierzchnie zajętą przez urobek z wykopu + powierzchnie zajęta przez pracujące maszyny
( urządzenia ) oraz niezbędna do pracy robotników ).
Podając powierzchnie poszczególnych elementów pasa drogowego ( jezdnia, chodnik ) należy
dodatkowo podać wymiary zajętej powierzchni poprzez określenie długości i szerokości zajmowanego
odcinka oraz podanie całkowitego wymiaru jezdni w miejscu prowadzenia prac.
7) Długość, szerokość lub średnicę ( zewnętrzną ) układanych urządzeń w pasie drogowym ( rzut poziomy
urządzenia w m2 ).
8) Czas trwania robót : ilość dni kalendarzowych i dokładny termin robót ( od dnia do dnia ), w tym czas
potrzebny do przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu technicznego ( całkowitego
odtworzenia ).
9) Nazwę i dokładny adres inwestora.
10) Nazwę i dokładny adres właściciela wbudowanego urządzenia, po ich umieszczeniu w pasie
drogowym.
11) Dane personalne podmiotu bezpośrednio zajmującego pas drogowy oraz odpowiedzialnego kierownika
robót ( imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego, oraz telefon kontaktowy ).
1. W przypadku konieczności umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie
związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zajmujący pas
drogowy winien dostarczyć wniosek wypełniony i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela
właściciela sieci ( urządzeń ) umieszczonych w pasie drogowym na druku załączonym do niniejszej
decyzji, w którym właściciel sieci bierze na siebie odpowiedzialność za dalszą eksploatację tych
urządzeń i wyraża zgodę na ponoszenie stałych opłat rocznych w wysokości ustalonej w Uchwale nr
nr XI/113/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015r w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Ustrzyk
Dolnych
12) Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym
lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno
– budowlanej lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopię pozwolenia na budowę bądź
zgłoszenia rozpoczęcia prac.
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13) Pełnomocnictwo od inwestora – firmy, osoby dla której zostało wystawione pozwolenie na budowę do
załatwiania spraw formalno – prawnych związanych z uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego ( z pokwitowaniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł )
14) Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadkach etapowania prac.

W przypadku:
 samowolnego naruszenia pasa drogowego,
 przekroczenia terminu określonego w decyzji,
 zwiększenia zajętej powierzchni ponad określoną w decyzji
Zarządca drogi będzie pobierał karę pieniężną zgodnie z art. 40 ust. 12 i 13 Ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2020 poz.470) w wysokości 10-krotnych
należnych opłat.

Stawki za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Ustrzykach Dolnych w dniu
wydania niniejszej decyzji przedstawiają się następująco:
Zgodnie z w/w Uchwałą
UWAGA!
Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym.
Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni
umieszczenia w pasie drogowym. Za dzień umieszczenia urządzenia uznaje się ostatni dzień zajęcia pasa
drogowego w wyniku których zostały umieszczone urządzenia.
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…………………………………

………………… dnia ……………20….

Nazwa wnioskodawcy, adres, telefon

Burmistrz Ustrzyk Dolnych
Ul. Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

WNIOSEK – część I
o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury
technicznej w pasie drogowym
ulica/droga nr …………………………………………………………………
w m-ci ………………………………….. gmina Ustrzyki Dolne
termin zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w wyniku
których zostaną umieszczone urządzenia infrastruktury technicznej od dnia …………..20…r.
do dnia ……………20…r.
W załączeniu przedkładamy ( zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na
zajęcie pasa drogowego ( Dz. U. 2016 poz. 1264) kserokopię potwierdzoną za zgodność z
oryginałem projektu technicznego w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonymi granicami pasa
drogowego i naniesionymi wymiarami wbudowywanych urządzeń.
Zestawienie tabelaryczne wbudowywanych w pas drogowy drogi gminnej w
Ustrzykach Dolnych urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynikających z projektu
budowlanego :

Lp.

Rodzaj urządzenia
(np. rura , przewód,
studnia itp. )

Wymiary zewnętrzne urządzenia (długość,
szerokość, średnica )
w rzucie poziomym

Ilość
[szt.]

Powierzchnia
[m2 ]

Lokalizacja:
jezdnia ,
chodnik,
poza
chodnikiem

1
2
3

RAZEM: …………….m2
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Potwierdzam pod względem rzeczowym dane zawarte w tabeli.

………………………….…………………..
Podpis i pieczątka imienna upoważnionego wnioskodawcy

Uwaga!
1. Wniosek na wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie urządzenia infrastruktury
technicznej w pas drogowy drogi gminnej w Ustrzykach Dolnych należy złożyć w
siedzibie zarządcy drogi ( Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1 )
w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie, tj. co najmniej na 1 miesiąc przed
planowanym terminem rozpoczęcia prac.
2. Złożenie wniosku nie upoważnia do umieszczania urządzenia w pasie drogowym,
które może nastąpić po uzyskaniu decyzji zezwalającej.
3. Pierwsza opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym zostanie ustalona w
oparciu o art. 40 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz.U.2020 poz.470), oraz stawek określonych w Uchwale nr XI/113/15
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015r w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest
Burmistrz Ustrzyk Dolnych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.,
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119/1). wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zadania objętego
przedmiotowym wnioskiem przez Administratora Danych Osobowych - Burmistrza Ustrzyk Dolnych, ul. Mikołaja
Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne.
Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Ustrzyki Dolne, dnia ________________

__________________________________
podpis wnioskodawcy
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…………………………………

………………… dnia ……………20….

Nazwa wnioskodawcy, adres, telefon

Burmistrz Ustrzyk Dolnych
Ul. Kopernika 1
38 – 700 Ustrzyki Dolne

WNIOSEK – część II
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Zgodnie z decyzją zezwalająca na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym
wydanym przez Burmistrza Miasta Ustrzyki Dolne znak …………………..- …../……/20…r.
z dnia …………….20…r. oraz projektem organizacji ruchu zatwierdzonym przez Starostwo
Powiatowe w Ustrzykach Dolnych znak K.III.5420/….../20… z dnia ……....…...20…r
zwracam się z prośbą o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w
Ustrzykach Dolnych – ulica
…………………………………………………………………………………………………...
1. Cel zajęcia ( rodzaj planowanych robót ):
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
2. Całkowita powierzchnia zajmowanego odcinka pasa drogowego ( powierzchnia obejmuje
miejsce wykopu + pow. zajęta przez urobek z wykopu + powierzchnię zajętą przez
pracujący sprzęt oraz niezbędną do pracy robotników ) wynosi łącznie ………….…… m2
z czego:
- jezdnia – dł ……..…..…mb x szer. ………..… mb = ……....…m2
( szerokość jezdni w miejscu zajęcia wynosi …….…...mb )
- chodnik - dł ….…...……mb x szer. ….….....… mb = …………m2
- pobocze - dł ……………mb x szer. ……..…… mb = …………m2
- inne elementy pasa drogowego
…………………………………………………………………………………………...
Uwaga ! w przypadku prowadzenia prac w pasie drogowym ulicy o nawierzchni gruntowej, bez wyraźnie
wydzielonych chodników, powierzchnie zajęcia wpisać w pozycji jezdnia.

3. Okres zajęcia pasa drogowego:
od dnia …..…………….20.…r. do dnia …………..……20.…r. tj. ……..…dni
4.

Inwestorem prac jest:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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5. Generalnym wykonawcą jest:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Odpowiedzialnym za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót, zgodnie z § 11 pkt 2
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach praz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzaniem jest jednostka organizacyjna prowadząca prace reprezentowana
przez:
Pana/Panią …………………………………………………………………………………..
Zamieszkałym/ą w …………………………….. ul. ……………………………………….
Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………...
7. Oświadczamy, że :
 W czasie zajmowania pasa drogowego zobowiązujemy się utrzymywać stan
zabezpieczenia i oznakowania robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu.
 Po zakończeniu robót, zobowiązujemy się doprowadzić zajmowany teren do
poprzedniego stanu użyteczności i powiadomienia pisemnego zarządcy drogi o
zakończeniu prac, składając je w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach
Dolnych lub faksem na nr ( 013 ) 460 80 16.
8. Prawidłowość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Wykaz załączników:
1. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1: 1000 z zaznaczonymi granicami działek oraz zakreślonym kolorem obrys zajętej
powierzchni pasa drogowego wraz z wymiarami.
2. kserokopię zatwierdzonego projektu organizacji ruchu jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy, bądź
plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1 : 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego i informacja o
sposobie zabezpieczenia robót w przypadku prowadzenia prac w miejscu nie wpływającym na bezpieczeństwo ruchu
drogowego lub pieszego.
3. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszenia
budowy lub prowadzenia robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
4. harmonogram prowadzenia robót ( w przypadku etapowania robót ).
5. upoważnienie inwestora zadania ( wskazanego na pozwoleniu ) do załatwiania spraw formalno – prawnych związanych
z uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz zgody na wykonywanie prac na jego majątku.

………………………….…………………..
Podpis i pieczątka imienna upoważnionego wnioskodawcy

Uwaga!
Wniosek na wydanie decyzji zezwalającej na wejście z robotami w pas drogowy drogi gminnej w Ustrzykach
dolnych należy złożyć w siedzibie zarządcy drogi ( Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych ul. Kopernika 1 ) w terminie
umożliwiającym jego rozpatrzenie, tj. co najmniej na 1 miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.
Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić po uzyskaniu decyzji
zezwalającej na zajęcie pasa drogowego

………………………….…………………..
Podpis i pieczątka imienna upoważnionego wnioskodawcy
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Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.,
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119/1). wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zadania objętego
przedmiotowym wnioskiem przez Administratora Danych Osobowych - Burmistrza Ustrzyk Dolnych, ul. Mikołaja
Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne.
Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Ustrzyki Dolne, dnia ________________

__________________________________
podpis wnioskodawcy

