.....................................dnia............................

Urząd Gminy
w Niegosławicach

WNIOSEK
Proszę o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
1. Nazwa inwestora:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
adres, ulica............................................................................................................................................................................
kod..................................................... miejscowość...........................................................telefon.......................................
2. Cel zajęcia (określić rodzaj urządzenia)..........................................................................................................................
3. Lokalizacja (miejscowość)
.........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
a)

odcinek ...................................................................................................................................................................

4. Powierzchnia rzutu poziomego urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
2

lub potrzebami ruchu drogowego umieszczonych w pasie drogowym (podać w m )
a)

jezdnia

2

b)

chodnik, plac, zatoka autobusowa ...................................................m

c)

pobocze, pasy zieleni (pozostałe elementy pasa drogowego) ..........................m

.............................................m

2
2

Uwaga : opłata uiszczana corocznie na podstawie art. 40 ust 3 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczych
( tekst jednolity : Dz.U. Z 2007 r Nr19, poz. 115 z późn. zm.)
5. Okres zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym..............................................
6. Inwestor / wykonawca zakresu rzeczowego:
a) nazwa jednostki................................................................................................................................................................
b) adres.................................................................................................................................................................................
c) telefon................................................................................................................................................................................
7. Załączniki:
a)

plan sytuacyjny z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem

b)

ksero decyzji stanowiącej zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Jednocześnie, jako właściciel umieszczonych w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wyrażam zgodę na ponoszenie stałej opłaty
rocznej z w/w tytułu w wysokości zgodnej z uchwałą nr III/15/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 grudnia 2010 r
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową,
przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będącej wykonaniem dyspozycji ustawowej zawartej w art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. Z 2007 r Nr 19 poz. 115 z późn. zm.).

..............................................................................
podpis i pieczątka imienna
wnioskodawcy

Załącznik nr 1

Do wydania przez Urząd Gminy w Niegosławicach decyzji zezwalającej na wejście z robotami
w pas drogowy drogi gminnej, należy opracować i dostarczyć na 1 m-c przed terminem
rozpoczęcia robót, materiały zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 stycznia
1986 r. (Dz. U. nr 6 z dnia 1 marca 1986 r. poz. 33 z późniejszymi zmianami) – jak niżej:
1. Wniosek, w którym należy podać:
1) Nazwę i adres wnioskodawcy, nr telefonu
2) Nr i datę uzgodnienia (decyzji) dotyczącego sprawy – wydanego przez Urząd
Gminy w Niegosławicach
3) Nr i datę zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu projektu organizacji ruchu na czas trwania robót
4) szczegółową lokalizację robót (nr drogi, miejscowość, ulica, nr budynku, nr działki)
5) powierzchnię zajęcia pasa drogowego w rozbiciu na jezdnię, chodnik (zatokę autobusową), pobocze, (należy podać całkowitą powierzchnię wyłączoną z użytkowania wygrodzoną barierami tj. powierzchnię wykopu + powierzchnię zajętą przez urobek z wykopu + powierzchnię zajętą przez pracujące maszyny (urządzenia)
6) długość i średnice (zewnętrzne) układanych urządzeń w pasie drogowym (rzut poziomy urządzenia w m2)
7) czas trwania robót : ilość dni kalendarzowych i przewidywany termin robót (od-do),
w tym czas potrzebny do przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu
technicznego
8) nazwę i adres generalnego wykonawcy
9) dane personalne odpowiedzialnego kierownika robót (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego przez kogo wydany) oraz telefon kontaktowy
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) uzgodnioną dokumentację (plany sytuacyjne z obrysem zajętego pasa drogowego)
2) szczegółowy harmonogram robót
3) pozwolenie na budowę (ksero)
4) pełnomocnictwo od inwestora - firmy, osoby dla, której zostało wystawione pozwolenie na budowę (opłata skarbowa 17,00 zł)

