Kobierzyce, dnia .............................r.

Inwestor (Wnioskodawca):
…………………………………..
………………………………………….
………………………………………….
(imię, nazwisko, adres, tel. / nazwa firmy lub czytelna pieczęć)

WÓJT GMINY KOBIERZYCE
Wniosek*** o wydanie zezwolenia na czasowe zajecie*, umieszczenie urządzeń*
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam w pasie drogowym
Nr drogi gminnej (nazwa ulicy): ..................................................................................................
Nr działki drogowej: ……………………………………………………………………………………
Miejscowość: ……………………………………………………………………………………………
Cel zajęcia: ................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
(budowy zjazdu lub budowy sieci/przyłącza do działki o numerze)

1. POWIERZCHNIA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA
ROBÓT**:
a)procentowa wielkość zajmowanej szerokości jezdni z podaniem powierzchni zajęcia w m2 :


do 20% szerokości jezdni: długość odcinka ………… m,

szerokość jezdni ……… m

powierzchnia: ………….. m2


do 50% szerokości jezdni: długość odcinka ………… m,

szerokość jezdni ……… m

powierzchnia: ………….. m2


do 100% szerokości jezdni: długość odcinka ………… m,

szerokość jezdni ……… m

powierzchnia: ………….. m2
b) wielkość zajętego elementu pasa drogowego innego niż jezdnia (pobocze, chodnik, ciąg pieszy,
rów, pas zieleni, skarpa* itp.):
-

długość ……………… m, szerokość …………………… m,

powierzchnia: ……… m2

Termin zajęcie pasa drogowego: od dnia ……………………r. do dnia ……………………………r.
Płatnik za zajecie pasa drogowego - Inwestor:
…................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
(nazwa, adres, KRS spółki, NIP, numer tel.)

Verte

2.

POWIERZCHNIA

ZAJĘCIA

PASA

DROGOWEGO

PRZEZ

UMIESZCZENIE

URZĄDZENIA.
a) sieć główna:
-

długość ……………… m, szerokość …………………… m,

powierzchnia: …………. m2

b) przyłącza do odbiorców indywidualnych:
-

długość ……………… m, szerokość …………………… m,

powierzchnia: …………. m2

c) reklama (jednostronna, dwustronna *):
-

długość ……………… m, szerokość …………………… m,

powierzchnia: …………. m2

Termin umieszczenia urządzenia:
od dnia …………………r. do dnia 31.12.20…….. r. (maks. na 50 lat)

Płatnik opłaty rocznej - Właściciel umieszczonego obiektu lub urządzenia:
…................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
(nazwa, adres, KRS spółki, NIP, numer tel.)

…................................…................
podpis i pieczęć firmowa oraz imienna
Inwestora lub Pełnomocnika

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (wymagane w zależności od przedmiotu wniosku):
 plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z podaniem jego wymiarów w skali
1:500,
 ksero Decyzji uzgadniającej lokalizację urządzeń w pasie drogowym wraz z załącznikiem mapowym,
 harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót),
 upoważnienie lub pełnomocnictwo Inwestora do podejmowania wszelkich czynności proceduralnych
wymaganych w toku postępowania przed właściwymi organami administracji w sprawach uzyskania
wnioskowanych decyzji, uzgodnień i zezwoleń (opłata w wysokości 17,00 zł).

*) niezwiązane nie wypełniać lub skreślić
**) całkowita powierzchnia zajęcia wg projektu zmiany organizacji ruchu, łącznie z zabezpieczeniem, odkładem ziemi i pryzmami
zabezpieczającymi wykop.
***) wniosek należy złożyć minimum 14 dni przed planowanym terminem zajęcia pasa drogowego.

