Kudowa-Zdrój ......................................

.............................................
BURMISTRZ MIASTA
KUDOWA ZDRÓJ
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa Zdrój

( Nazwa ,adres wnioskodawcy)

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na rozkop - zajęcie pasa drogi - gminnej, lokalnej.
I. Lokalizacja ( ulica nr drogi ):
...........................................................................................................................................
II. Cel zajęcia pasa drogowego:
...........................................................................................................................................
( podać rodzaj, średnicę , długość rurociągu, kabla, urządzenia obcego itp. )

Pow. zajęcia pasa drogowego ( podać rodzaj nawierzchni elementu drogi:
(Jezdnia ) .............................................................. .......................pow ................................. (m²)
( Chodnik) ...................................................................... ..............pow. ..................................( m²)
(Pobocze) ......................................................................................pow .................................. ( m²)
III. Wnioskowany termin zajęcia pasa drogowego w celu j.w. wraz z odbudową konstrukcji
nawierzchni zajmowanych elementów pasa drogowego ( ulica, chodnik , teren zieleni )
od dnia ................................ do dnia ............................... Ilość dni .....................
IV. Nazwa firmy wykonującej roboty:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
( osoba odpowiedzialna, Imię nazwisko, stanowisko, adres zamieszk. telef. Konkat. )
V. Przed wykonaniem odbudowy nawierzchni w pasie drogi naleŜy wykonać badania laboratoryjne
zagęszczenia gruntu na jezdni, chodniku , poboczu .
Wyniki badań dołączyć do Protokołu odbioru przy dokonaniu odbioru przez zarządcę drogi .
VI. Warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
( Nazwa firmy i termin naprawy, zgłoszenie do odbioru przy udziale Zarządcy drogi )
VII. Rzut poziomy urządzenia obcego:
Nazwa - …………………………………………………………………………………………….
Długość - ……………………….. średnica / szerokość ……………………………………….
RAZEM m² ………………………
VIII. Opłatę powierzchni zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1m²
pasa drogowego poniesie :

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
( Podać nazwę firmy.podmiotu, który pokrywa koszt urządzenia umieszczonego w pasie drogowym)
Załączniki :
1. Projekt organizacji ruchu drogowego zatwierdzony przez właściwy dla danej drogi organ zarządzający ruchem
( dla dróg gminnych i lokalnych ) – ( Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Kłodzku )
(Zgodnie z Rozp. Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 z poźn. zmianami . – Dz. U. Nr. 150, poz.1240 z 2002r.)
2. Plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywany do zajęcia w skali 1 : 500
3. Oświadczenie o posiadaniu waŜnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszeniu
budowy właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej - Rozp. Rady Ministrów z dnia 1 czerwca
2004r. Dz. U. Nr 140, poz.1481 .
4. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego naleŜy złoŜyć do zarządcy drogi
z wyprzedzeniem , a przed planowanym zajęciem pasa przedłoŜyć projekt sposobu zabezpieczenia pasa drogowego zgodnie
z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

.........................................................
( wnioskodawca)
UWAGI :
1. Za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia zarząd drogi pobiera karę pienięŜną w wysokości 10-krotnej opłaty obowiązującej na podst. § 8 ust. 1,2 i
3, podwyŜszonej o ryczałt za utrudnienie w ruchu ustalony na podstawie § 8 ust. 6 ( Dz.U. Nr 101 poz. 631 ) Rozp. R.M. z dnia 05.08.1997r.
2. Termin zajęcia pasa liczy się z wykonaniem robót w pasie drogowym i przywróceniem elementu drogi do stanu pierwotnego.

