Gdów, dnia .....................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
(imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, telefon)

WÓJT GMINY GDÓW
RYNEK 40
32-420 Gdów

WNIOSEK
o wydanie decyzji na czasowe zajęcie i/lub* umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym
drogi gminnej nr: ......................... ............ w miejscowości ......................................................................
1. Cel zajęcia pasa drogowego .......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. Szczegółowe określenie zajęcia pasa drogowego*:
a) jezdnia o nawierzchni twardej

długość. ................................. szerokość ................

b) jezdnia o nawierzchni gruntowej

długość .................................. szerokość .................

c) chodnik

długość .................................. szerokość .................

d) inny element pasa drogowego…………

długość .................................. szerokość ................

wg uzgodnienia/opinii/projektu* .......................................................................................................
.................................................................................. z dnia ...... /...... / .......... r.
3. Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia w pasie drogowym /wskazać sposób liczenia/:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
4. Wykonawca ................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
/nazwa, adres, telefon/

5. Podmiot, który będzie obciążony opłatą za zajęcie pasa drogowego:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
/nazwa, adres, telefon/

*) niepotrzebne skreślić

6. Okres zajęcia pasa drogowego od ................................. do ....................................
z uwzględnieniem całkowitego zakończenia robót w pasie drogowym z przywróceniem pasa
drogowego do stanu określonego w decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i zgłoszeniem do
odbioru w Urzędzie Gminy Gdów.
7. Podmiot, który będzie obciążany corocznie opłatami z tytułu umieszczania urządzenia obcego w
pasie
drogowym…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
/nazwa, adres, telefon/

8. Okres umieszczenia urządzenia obcego od…………………….. do…………………………………

......................................................
/podpis wnioskodawcy/

Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Projekt organizacji ruchu wraz z inwentaryzacją istniejącego oznakowania /gdzie wymagany/. Jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji
ruchu, informację w formie graficznej lub opisowej wraz z oświadczeniem o sposobie zabezpieczenia robót (wg załącznika).
Plan sytuacyjny z zakreśleniem kolorem projektowanych robót,
Harmonogram robot /dla dużych robót wykonywanych etapami/,
Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym, lub o zgłoszeniu budowy lub
prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej lub ważne pozwolenie na budowę.

UWAGA:
1.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym naliczane będą zgodnie z Uchwałą
nr: XXXIII/220/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.

*) niepotrzebne skreślić

