…………………………………

………………… dnia ……………20.….

Nazwa wnioskodawcy, adres, telefon

Burmistrz Miasta Żagań
Pl. Słowiański 17
68 – 100 Żagań

WNIOSEK – część II
o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury
technicznej w pasie drogowym
ulica. ……………………………………………… w Żaganiu
termin zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w wyniku
których zostały umieszczone urządzenia infrastruktury techniczne od dnia …………..20.…r.
do dnia ……………20.…r.
W załączeniu przedkładamy ( zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń
na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. nr 140 poz. 1481) kserokopię potwierdzoną
za zgodność z oryginałem projektu technicznego w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonymi
granicami pasa drogowego i naniesionymi wymiarami wbudowywanych urządzeń.
Zestawienie tabelaryczne wbudowywanych w pas drogowy drogi gminnej w Żaganiu
urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynikających z projektu budowlanego:
Lp.

Rodzaj urządzenia
(np. rura, przewód,
studnia, itp.)

Wymiary zewnętrzne urządzenia
(długość, szerokość, średnica)
w rzucie poziomym

Ilość
[szt.]

Powierzchnia
[m2]

RAZEM: …………….m2
Potwierdzam pod względem rzeczowym dane zawarte w tabeli.

………………………….…………………..
Podpis i pieczątka imienna upoważnionego wnioskodawcy

Uwaga!
1. Wniosek na wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie urządzenia infrastruktury
technicznej w pas drogowy drogi gminnej w Żaganiu należy złożyć w siedzibie
zarządcy drogi (Urząd Miasta Żagań, pl. Słowiański 17) w terminie umożliwiającym
jego rozpatrzenie, tj. co najmniej na 1 miesiąc przed planowanym terminem
rozpoczęcia prac.
2. Złożenie wniosku nie upoważnia do umieszczania urządzenia w pasie drogowym,
które może nastąpić po uzyskaniu decyzji zezwalającej.
3. Po zakończeniu robót i wykonaniu przez zajmującego pas drogowy i na jego koszt
inwentaryzacji powykonawczej powierzchnia ułożonych urządzeń i powierzchnia
zadeklarowana we wniosku zostanie zweryfikowana. Ewentualne różnice
w powierzchniach i naliczonych opłatach zostaną skorygowane w wydanej przez
zarządcę drogi decyzji zmieniającej.
4. Pierwsza opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym zostanie ustalona
w oparciu o art. 40 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 460), oraz stawek określonych w Uchwale nr XVII/88/2007
Rady Miasta Żagań z dnia 30 października 2007r. w sprawie wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

