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Dotyczy:  wydania zezwolenia na zajêcie pasa drogowego

D-III.7230. .

Proszê o wydanie zezwolenia na zajêcie pasa drogowego ulicy lub ulic:

ulica, ulice

w celu

Planowane wymiary zajmowanych odcinków pasa drogowego w celu prowadzenia robót*:

planowany termin zajêcia odcinka
w celu prowadzenia robót                   od:                                       do:

cel zajêcia pasa drogowego

datadata

inne elementy

d³ugoœæ

szerokoœæ

pobocze chodnik jezdnia

d³ugoœæ w m. d³ugoœæ w m.d³ugoœæ w m.d³ugoœæ w m.

szerokoœæ w m. szerokoœæ w m. szerokoœæ w m.szerokoœæ w m.

rodzaj obiektu, urz¹dzenia, reklamy d³ugoœæ w m. inne informacje - numer akt uzgodnienia lokalizacjiszerokoœæ w m.

Planowane parametry obiektów, urz¹dzeñ, reklam umieszczanych w pasie drogowym*:

planowany termin umieszczenia
obiektów, urz¹dzeñ, reklam                 od:                                       do:

datadata

Lokalizacja w/w odcinków i obiektów zosta³a przedstawiona na za³¹czonym planie
sytuacyjnym w skali.

Dotyczy:

wnioskodawca

ulica i numer budynku

kod                                                                      miejscowoœæ

telefon

URZ¥D MIASTA RYBNIKA
Wydzia³ Dróg
Referat Uzgodnieñ i Zarz¹dzania Ruchem

Rybnik, dnia

wype³nia urz¹d
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5*. harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zw³aszcza w przypadkach etapowego
prowadzenia robót;

6*. zatwierdzony projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym - do wgl¹du na ¿¹danie
organu;

7.  w przypadku ustanowienia pe³nomocnika orygina³ lub potwierdzony odpis pe³nomocnictwa wraz
z  orygina³em dowodu wniesienia op³aty skarbowej w wysokoœci 17 z³.

8*.Inne, wymieniæ:........................................................................................................................................

.*- niepotrzebne skreœliæ

podpis(-y) wnioskodawcy
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Za³¹czniki do wniosku:
1. szczegó³owy plan sytuacyjny w skali 1:1000 (500) z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów

planowanej powierzchni zajêcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczania reklamy  z podaniem
jej  wymiarów;

2*. Kopia zatwierdzenia projektu organizacji ruchu, je¿eli zajêcie pasa drogowego wp³ywa na ruch
drogowy lub  ogranicza widocznoœæ na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian w istniej¹cej
organizacji ruchu  pojazdów lub pieszych. Projekt  zosta³ zarejestrowany pod  poni¿szym numerem
i jest wa¿ny w okresie do dnia:

3. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 (25000) z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego wraz z informacj¹ o sposobie zabezpieczenia robót, je¿eli nie jest wymagany projekt
organizacji ruchu;

4*. oœwiadczenie o:
- posiadaniu wa¿nego pozwolenia na budowê obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
- zg³oszeniu budowy lub prowadzonych robót w³aœciwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej, lub

- zamiarze budowy przy³¹czy elektroenergetycznych, wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporz¹dzano plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjêtej do pañstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego;

£K

numer akt projektu, termin wa¿noœci projektu

RODO - OBOWI¥ZEK INFORMACYJNY - zak³adka na stronie
http://bip.um.rybnik.eu
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