.....................................................

.......................................

(wnioskodawca)

(miejscowość i data)

.....................................................
.....................................................
(adres, numer telefonu)

Burmistrz
Miasta Radymno

WNIOSEK
o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego pod
budowę przyłączy/sieci*
umieszczenie reklamy/obiektu handlowego/usługowego*
..........................................................................................................................................................................
(Nr i nazwa drogi /odcinka/)

1. Inwestor robót : ..........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2. Rodzaj robót : .............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego w czasie wykonywania robót:
- jezdnia :
•

do 20% szerokości

- długość ........................ m

powierzchnia ...................... m2

•

od 20 do 50% szerokości

- długość ........................ m

powierzchnia ...................... m2

•

ponad 50% szerokości

- długość ........................ m

powierzchnia ...................... m2

- chodnik, pobocze, place ciągi piesze, pasy dzielące:
długość ...................... m

szerokość ...................... m

powierzchnia .................... m2

4. Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń umieszczanych w pasie drogowym niezwiązanych
z funkcjonowaniem drogi : .........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
powierzchnia : ..................................... m2
5. Przewidywany okres zajęcia pasa drogowego (data, ilość dni): ................................................................
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6. Przewidywany okres pozostawienia urządzeń w pasie drogowym (okres, ilość lat):
od …………….…….……….. r. do ……….………….……….. r.; ilość: ............... lat.
7. Wykonawca
robót : .....................................................................................................................................
(nazwa, adres, numer telefonu)

.....................................................................................................................................................................
8. Kierownik robót : .......................................................................................................................................
(imię i nazwisko, numer telefonu, numer uprawnień budowlanych)

9. Wnioskodawca otrzymał pozytywną decyzję na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wydaną
przez Burmistrza Miasta Radymno nr PIGiOŚ ……...../......../......... z dnia .............................. r..
Załączniki do wniosku:
I. Do wniosku należy załączyć:
1) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic 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.
Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób
zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
(Dla dróg o nawierzchni twardej)
3) Kopia pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub kopia zgłoszenia robót nie wymagających
pozwolenia na budowę.
II. Należy dołączyć dodatkowo:
1) Informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
2) Uprawnienia budowlane kierownika robót + przynależność do Izby Inżynierów (kopia).
3) KRS lub decyzja o prowadzeniu działalności gospodarczej (kopia) – dotyczy podmiotów gospodarczych.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.
5) Projekt graficzny reklamy.
III. Zarządca drogi może zażądać dostarczenia do wglądu dodatkowych dokumentów, a w szczególności:
1) Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym;
2) Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.
4) Opinia ZUDP.
5) Decyzja na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
Prawidłowość danych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem:

...............................................................
(podpis i pieczęć firmowa inwestora, wykonawcy *)

* Niepotrzebne skreślić
UWAGA !
1. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, składowania materiałów, powierzchnię zajętą na
sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg).
2. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą Nr 109/XIV/2004 Rady Miasta Radymno z dnia 28
czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego, dla których zarządcą jest Burmistrz
Miasta Radymno
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