
                                                                                                              Brody, dnia ............................
   

Urząd Gminy Brody
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody

W N I O S E KW N I O S E K
NA UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZENIA INFRASTRUKTURYNA UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY  
TECHNICZNEJ  NIEZWIĄZANEGO Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMITECHNICZNEJ  NIEZWIĄZANEGO Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI

Proszę o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej/ ulicy*:

nr .................................................................................................. w miejscowości ...............................................

urządzenia ………………………………………………………………………………………………………..
(podać rodzaj urządzenia)

do działki  o nr ewid. …………………………………. 

1. Powierzchnia  rzutu  poziomego  urządzenia  infrastruktury  technicznej  niezwiązanej  z  potrzebami 
zarządzania drogami wynosi:

            długość .........................  średnica  ........................... razem .......................... m²

2. Okres umieszczenia urządzenia obcego:

                od dnia .......................... na okres  ........................... lat 

               lub w przypadku etapowego prowadzenia robót zgodnie z załączonym harmonogramem

3. Wykonawcą robót będzie: 
       ..........................................................................................................................................................................

( nazwa i adres Wykonawcy robót )

..........................................................................................................................................................................
4. Opłata za pierwszy rok umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej  zostanie dokonana w terminie 

14 dni  od dnia,  w którym decyzja  ustalająca wysokość  opłaty stała się ostateczna,  a opłata roczna  
na lata następne w terminie do 15 stycznia każdego roku. 

5. Udzielam/y  *  gwarancji  na  okres  ustalony  przez  zarządcę  drogi,  obejmującej  odpowiedzialność  za 
wszelkie wady techniczne bez względu na to,  czy dotyczą one wykonawstwa robót czy materiałów.  
W  okresie  gwarancji  zobowiązuję/  jemy*  się  do  czuwania  nad  stanem  technicznym  nawierzchni  
i urządzeń w miejscu prowadzenia robót oraz przyjmuję/ jemy* na siebie odpowiedzialność w stosunku 
do osób trzecich za wszelkie szkody i straty wynikłe w okresie gwarancyjnym.

                                                                                                                       

             ………………………………
Wnioskodawca (Inwestor)

*/ niepotrzebne skreślić.

Do niniejszego wniosku należy załączyć:           
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic działki i lokalizacją urządzenia.
2. Kserokopię pozwolenia na budowę/ zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
3. Kserokopię aktualnej opinii ZUDP.
4. Kserokopię decyzji lokalizacyjnej wydanej przez UG Brody.

INWESTOR:
Imię i Nazwisko/ nazwa 

firmy  ...........................................................................................

........

………………………………………………………………...

Adres …………………………………………………………. 

...................................................................................................

Nr telefonu .......................................................................

NIP lub PESEL: ………………………………………………
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