Poręba, dnia

(imię i nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy)

Urząd Miasta Poręba
ul. Dworcowa 1
42-480 Poręba

(adres lub siedziba Wnioskodawcy)

(numer telefonu)

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
*
i umieszczenia urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi
1.

Cel zajęcia pasa drogowego:

2.

Lokalizacja zajętego pasa drogowego:

3.

Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas
wykonywania robót:

Element pasa drogowego

Jezdnia z naruszeniem do
50% szerokości
Jezdnia z naruszeniem
powyżej 50% szerokości
Chodnik
Pobocze
Zieleń
Rowy przydrożne
Droga o nawierzchni
gruntowej

Długość
(m)

Szerokość
(m)

Powierzchnia
(m2)

4.

Planowany okres zajęcia pasa drogowego:
Od dnia

5.

do dnia

Rodzaj i powierzchnia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi,
lokalizowanych w wyniku prowadzenia robót:
Rodzaj urządzenia

6.

Powierzchnia urządzenia
(m2)

Osoba nadzorująca roboty związane z zajęciem pasa drogowego (imię, nazwisko, nr
telefonu):

….
Na podstawie Uchwały Nr XVIII/172/04 z dnia 25 października 2004 r. Rady Miasta Poręba
(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 122 poz. 4080 z dnia 15 grudnia 2004 r.) w sprawie ustalenia
wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, inwestor – właściciel przyłącza,
sieci został poinformowany o konieczności ponoszenia opłaty corocznej za umieszczenie
urządzenia obcego w obrębie pasa drogowego.
……………………………………
(podpis Wnioskodawcy)

•

- niepotrzebne skreślić

UWAGI:
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego należy
złożyć w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie, tj. co najmniej 1 miesiąc przed
planowanym zajęciem.

Załączniki:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch
drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w
istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
3. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowego oraz informacja o sposobie zabezpieczenia robot, jeżeli nie jest
wymagany projekt organizacji ruchu.
4. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, w przypadkach etapowego
prowadzenia robót.
5. Pełnomocnictwo, jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik wraz z dowodem
dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17 zł w Kasie Urzędu Miasta Poręba lub przelewem
na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poręba.
6. Kserokopię zgłoszenia robót lub decyzji pozwolenia na budowę

