.............................................................................
(miejscowość i data)
...........................................................................
(wnioskodawca)
...........................................................................
..........................................................................
( adres)
..........................................................................
(telefon kontaktowy)

Wójt Gminy Orla
ul. Mickiewicza 5
17-106 Orla

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
.................................................................................................................................
( nr i nazwa drogi/ulicy, miejscowość )

w celu (odpowiednie zakreślić):
prowadzenia robót w pasie drogowym,
umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami (kioski i reklamy),
zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt
1-3.
1. Rodzaj robót :

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
( dokładne określenie robót )

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

-

dł. ...............m szer. ...............m pow. ................m2
rodzaj nawierzchni .............................................

inne elementy

-

dł. ..............m szer. ...............m pow. ................m2
rodzaj nawierzchni ............................................

3. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się:
od dnia ...................................................... do dnia ......................................................
Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego
i przekazania go protokołem odbioru do tutejszego Zarządu.
4. Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi,
lokalizowanych w wyniku prowadzenia robót:

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

5. Okres umieszczenia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi:
od dnia………………………….......... do dnia ……………………….............
6. Właściciel urządzenia (dokładny adres)

…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
7. Dane i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robót:

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

Do wniosku dołącza się :
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia
reklamy – z podaniem jej wymiarów odcinka pasa drogowego z podaniem wymiarów
powierzchni zajęcia (kserokopia projektu technicznego z trasą przebiegu w pasie drogowym).
2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót lub informacja
o sposobie zabezpieczenia robót jeśli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
3. Kserokopię decyzji – pozwolenia na budowę.
4. Kserokopię decyzji lokalizacyjnej Wójta Gminy Orla.
5. Pełnomocnictwo jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik wraz z dowodem
uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

.......................................................
(Podpis Wnioskodawcy)

Uwaga!
1. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów,
powierzchnię zajętą przez barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po
istniejącej sieci dróg).
2. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie uchwałą Nr VIII/50/11 Rady Gminy Orla z dnia
30 listopada 2011 r.

