…………………………………

…………………………, …………………
(miejscowość)

(data)

…………………………………
…………………………………
…………………………………
(dane wnioskodawcy)
(numer telefonu)

Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

WNIOSEK
o wydanie zgody na używanie drogi wewnętrznej własności Gminy Międzyrzecz
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Proszę o wydanie zgody na używanie drogi wewnętrznej, położonej na działce nr ………….
(obręb …………………..), przy zajęciu o wymiarach: ……… mb długości i ……… mb szerokości
co stanowi

do 20% szerokości drogi

/ powyżej 20% szerokości drogi*, tj. powierzchni ogółem ……….. m2,

w terminie od dnia ………………………… do dnia …………………………, tj. …….. dni, w celu
…………………………………………………………………………………………………………
(cel, rodzaj urządzenia infrastruktury technicznej planowanej do wbudowania w drogę

…………………………………………………………………………………………………………
wraz z jego wymiarami, takimi jak: średnica lub szerokość oraz długość)

Załączniki (właściwe zaznaczyć):
a) szczegółowy plan sytuacyjny w skali …………………, z zaznaczonymi granicami i wymiarami
(1:1 000 lub 1:500)

planowanej powierzchni zajęcia drogi,
b) zatwierdzony projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
c) ogólny plan orientacyjny w skali ……………………, z zaznaczonym zajmowanym odcinkiem
(1:10 000 lub 1:25 000)

drogi oraz informacją o sposobie zabezpieczenia robót,
*

- niepotrzebne skreślić.

d) oświadczenie o: posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę urządzenia/obiektu umieszczanego
w pasie drogowym, bądź zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, bądź zastosowaniu się do przepisów określonych
w art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z późniejszymi zmianami),
e) harmonogram robót.
Jednocześnie zobowiązuję się:





przed przystąpieniem do robót uzyskać uzgodnienia od podmiotów, których urządzenia znajdują
się na trasie planowanych prac,
przystąpić do planowanych robót i zakończyć je w wyznaczonym terminie oraz przywrócić
zajmowany odcinek drogi do stanu pierwotnego,
zgłosić i uzyskać zgodę na wszelkie zmiany w sprawie lub terminie wykonania robót,
powiadomić Gminę Międzyrzecz o zakończeniu robót.

Osobą odpowiedzialną za stan robót, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz porządek w rejonie
robót jest ………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, adres zamieszkania lub

…………………………………………………………………………………………………………
adres firmy, nr telefonu)

Numer NIP:

–

–

–

……………………………………………
(Czytelny podpis wnioskodawcy)

