
miejscowość, data

imię, nazwisko, adres, nr telefonu

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

(Nr i nazwa drogi /odcinka/)

1. Rodzaj robót :

3. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego w czasie
    wykonywania robót/*:

- jezdnia : długość  m  /  szerokość m  /  powierzchnia
m2- chodnik: długość  m  /  szerokość m  /  powierzchnia

- pozostałe elementy pasa drogowego (pobocze, zieleniec) :
m2 m  /  szerokość m  /  powierzchniadługość

- rodzaj nawierzchni: utwardzona nieutwardzona

m2m2

m2

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

4.     Okres zajęcia pasa drogowego (data, ilość dni):

6. Kierownik robót :

imię i nazwisko, numer telefonu, numer uprawnień budowlanych)

5. Wykonawca robót:

WÓJT GMINY DUSZNIKI
ul. Sportowa 1

64-550 Duszniki



Do wniosku dołącza się :
1. Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją zajmowanego pasa drogowego.
2. Harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie.
3. Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa

wraz ze sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu
drogowego.

4. Uzgodnienia dokumentacji do wglądu

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

- powierzchnia m2

8. Wnioskodawca oświadcza, że: :

 -    posiada ważne pozwolenie na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym

 nr pozwolenia                                                                   z dnia                                      /*

     -   zgłosił prowadzone roboty do                                                              w  w dniu                                  /*

podpis i pieczęć firmowa inwestora/wykonawcy

Opłata skarrbowa - nie podlega

UWAGA !
1. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów, powierzchnie zajętą przez sprzęt,
barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe ( z wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg ).
2. Za zajęcie pasa drogowego wchodzącego 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)
-     zajęcie jezdni do 20% szerokości – 0,80 zł/m²/1 dzień
-     zajęcie jezdni powyżej 20% do 50% szerokości włącznie – 1,70 zł/m²/1 dzień
-     zajęcie jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia  – 2,80zł/m²/1 dzień
-     zajęcie poboczy, chodników, placów postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszy - 0,80 zł/m²/1 dzień
-     zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego (rowy, pasy zieleni) – 0,40 zł/m²/1 dzień
3.  Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i zgłoszenia zwolnienia pasa drogi do Urzędu
Gminy Duszniki

Wykonawca stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc przerobową, a także rozeznane uzbrojenia
terenu do prowadzenia bez przerwy powyższych robót.

Drukuj Wyczyść formularz


miejscowość, data
imię, nazwisko, adres, nr telefonu
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
 
(Nr i nazwa drogi /odcinka/)
1.         Rodzaj robót :
3.          Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego w czasie 
    wykonywania robót/*:
 
- jezdnia : długość 
 m  /  szerokość
m  /  powierzchnia
m2
- chodnik: długość
 m  /  szerokość
m  /  powierzchnia
- pozostałe elementy pasa drogowego (pobocze, zieleniec) :
m2
 m  /  szerokość
m  /  powierzchnia
długość
- rodzaj nawierzchni:
utwardzona
nieutwardzona
m2
m2
m2
2.         Nr decyzji Wójta Gminy Duszuniki zezwalającej na lokalizację urządzenia obcego i prowadzenie robót w pasie drogowym lub uzgodnienia Urzędu Gminy Duszniki :
4.     Okres zajęcia pasa drogowego (data, ilość dni): 
6.         Kierownik robót :
imię i nazwisko, numer telefonu, numer uprawnień budowlanych)
5.         Wykonawca robót: 
WÓJT GMINY DUSZNIKI
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki
Do wniosku dołącza się :
 
1.          Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją zajmowanego pasa drogowego.  
2.          Harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie.
3.         Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa wraz ze sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. Uzgodnienia dokumentacji do wglądu
 
7.         Rodzaj,  wymiary, powierzchnia urządzeń umieszczanych w  pasie drogowym niezwiązanych 
          z funkcjonowaniem drogi :
- powierzchnia 
m2
8.         Wnioskodawca oświadcza, że: :
 -    posiada ważne pozwolenie na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym 
 
 nr pozwolenia                                                                   z dnia                                      /*
     -   zgłosił prowadzone roboty do                                                              w  w dniu                                  /* 
 
podpis i pieczęć firmowa inwestora/wykonawcy
Opłata skarrbowa - nie podlega
 
UWAGA !1. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów, powierzchnie zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe ( z wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg ).2. Za zajęcie pasa drogowego wchodzącego 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)-     zajęcie jezdni do 20% szerokości – 0,80 zł/m²/1 dzień-     zajęcie jezdni powyżej 20% do 50% szerokości włącznie – 1,70 zł/m²/1 dzień-     zajęcie jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia  – 2,80zł/m²/1 dzień-     zajęcie poboczy, chodników, placów postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszy - 0,80 zł/m²/1 dzień-     zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego (rowy, pasy zieleni) – 0,40 zł/m²/1 dzień3.  Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i zgłoszenia zwolnienia pasa drogi do Urzędu Gminy Duszniki
 
Wykonawca stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc przerobową, a także rozeznane uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerwy powyższych robót.  
Drukuj
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