Rudnik nad Sanem, dnia ………………
..............................................................
(nazwa, adres i telefon wnioskodawcy)

Burmistrz Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
ul. Rynek 40
37-420 Rudnik nad Sanem

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy.........................................
Zwracam się z prośba o uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci
……........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................. (podać rodzaj oraz podstawowe parametry projektowanej sieci)
celem wykonania przyłącza do budynku mieszkalnego, handlowo-usługowego,
użyteczności publicznej* zlokalizowanej na działce nr .....................................
Proszę także o wydanie wstępnej zgody na zajęcie pasa drogowego ul. ...........................
............................... w miejscowości ……………………. celem wykonania w/w
przyłącza
Do wniosku załączony:
- plan sytuacyjny z zakreślonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego
i naniesionym urządzeniem obcym
-kopię uzgodnień branżowych (jeżeli są wymagane)
.....................................
Podpis wnioskodawcy



Właściwe podkreślić

Rudnik nad Sanem, dnia ................................
..............................................................
(nazwa, adres i telefon wnioskodawcy)
Burmistrz Gminy i Miasta
w Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40
37-420 Rudnik nad Sanem
WNIOSEK
Proszę o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robót w pasie drogowy.
1.Nazwa jednostki wnioskującej:
................................................................................................................................................
adres:
ulica:...................................................................................................................................
kod:.......................... miejscowość: ....................................................................................
2.Cel zajęcia: ......................................................................................................................
3.Lokalizacja : ....................................................................................................................
A/ Nazwa ulicy: ..............................................................................................................
B/ odcinek : .....................................................................................................................
4.Procentowa wielkość zajmowanej szerokości jezdni z podaniem powierzchni zajęcia
w m2:
-do 50% szerokości jezdni : ..................................
-do 100% szerokości jezdni : ................................
5.Rodzaj elementu zajętego pasa drogowego (niepotrzebne skreślić): torowisko, pobocze,
chodniki, place, zatoki postojowe, autobusowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, jezdnia
o pow. w m2………………………
6.Termin zajęcia : .........................................................

7.Inwestor:
a/ nazwa jednostki : .......................................................
b/ adres: .........................................................................
c/ telefon: .......................................................................
8.Wykonawca zakresu rzeczowego:
a/ nazwa jednostki : .......................................................
b/ adres: .........................................................................
c/ telefon: ......................................................................
9.Projekt tymczasowej organizacji ruchu:
a/ nr projektu ................................................................
b/wykonawca projektu tymczasowej organizacji ruchu na gruncie:
- nazwa jednostki : .......................................................
- adres: .........................................................................
- telefon: .......................................................................
10.Wykonawca robót drogowych:
a/ nazwa jednostki : .......................................................
b/ adres: .........................................................................
c/ telefon: .......................................................................
11.Osoba odpowiedzialna za teren budowy:
a/ imię i nazwisko: .........................................................
b/ adres: .........................................................................
c/ telefon: .......................................................................
12.Osoba odpowiedzialna za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy:
a/ imię i nazwisko: .........................................................
b/ adres: .........................................................................

c/ telefon: ......................................................................
13. Do wniosku należy załączyć następujące załączniki:
a/ plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z podaniem
jego wymiarów w skali 1: 500,
b/ ksero decyzji ZD i KP uzgadniającej lokalizacje urządzeń w pasie drogowy,
c/ ksero pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
d/ ksero projektu organizacji ruchu,
e/ harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).

Podpis wnioskodawcy
..............................................

Rudnik nad Sanem, dnia ................................
Burmistrz Gminy i Miasta
w Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40
37-420 Rudnik nad Sanem
WNIOSEK
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego .
1.Nazwa inwestora:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
adres:
ulica:....................................................................................................................................
kod:.......................... miejscowość: ....................................................................................
telefon:
2.Cel zajęcia (określić rodzaj urządzenia):
............................................................................................................................................
3.Lokalizacja : ....................................................................................................................
A/ nazwa ulicy: ..............................................................................................................
B/ odcinek : .....................................................................................................................
4.Powierzchnia rzutu poziomego urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (podać w m2):
........................................................................................................................................
Uwaga :opłata uiszczana corocznie na podstawie Zarządzenie Nr OrA.0050.50.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 9 czerwca 2020 r.
5.Okres zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym:
......................................................................................................................................
6. Inwestor / wykonawca zakresu rzeczowego:
a/ nazwa jednostki : ...................................................................................................
b/ adres: ......................................................................................................................
c/ telefon: ...................................................................................................................
7.Załączniki:
a/ plan sytuacyjny z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem,
b/ ksero decyzji stanowiącej zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.
Podpis wnioskodawca

