
miejscowość, data

imię, nazwisko, adres, nr telefonu

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym

(Nr i nazwa drogi /odcinka/)

1. Nr decyzji Wójta Gminy Duszuniki zezwalającej na lokalizację urządzenia obcego i
prowadzenie robót w pasie drogowym lub uzgodnienia Urzędu Gminy Duszniki :

2. Rodzaj,  wymiary -  powierzchnia urządzeń umieszczanych w  pasie drogowym
niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi :

a ) w obszarzwe zabudowanym :

- rodzjaj  długość [m] średnica [m] pow.. [m2]

- rodzjaj  długość [m] średnica [m] pow.. [m2]

- rodzjaj  długość [m] średnica [m] pow.. [m2]

b ) poza obszarem zabudowanym :

- rodzjaj  długość [m] średnica [m] pow.. [m2]

- rodzjaj  długość [m] średnica [m] pow.. [m2]

- rodzjaj  długość [m] średnica [m] pow.. [m2]

Inwestor wnioskuje o umieszczenie urządzenia w pasie drogowym na czas nieokreślony*/

 określony* na okres                                 lat, tj. od roku                                do roku

WÓJT GMINY DUSZNIKI
ul. Sportowa 1

64-550 Duszniki



Do wniosku dołącza się :
1. Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją urządzenia.

podpis i pieczęć firmowa inwestora/wykonawcy

Opłata skarrbowa - nie podlega

UWAGA !
Za umieszcznie urzadzeń w  pasie drogowym wchodzącym w ciąg dróg gminnych pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą RadyGminy
Duszniki  Nr XXI/107/2004 z dnia 26 maja 2004r. (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2004 r., Nr 109, poz. 2175)
-     poza obszarem zabudowanym - 3,20 zł/m²/rok
-     w obszarze zabudowanym - 8,00 zł/m²/rok
-     na obiekcie mostowym  – 64,00 zł/m²/rok

Przyjmuję do wiadomości, że decyzja zezwalająca na umieszczenie mojego urządzenia w pasie drogowym i ustalona w niej opłata
pobierana jest za każdy rok umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie
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