
                                                                                                   Żórawina, dnia …...................... 

…………...…….…....
……………...….…....
………………....……
tel. ……………..……
(wnioskodawca: dokładny adres)

URZĄD GMINY
ŻÓRAWINA
ul. Kolejowa 6
55-020 Żórawina

W N I O S E K

Na wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej …............................
……………………………………………………………………………………….....………..

Na podstawie uzgodnienia nr …..................................................... z dnia ..................................

1.Cel zajęcia (rodzaj robót) …………………………………………………………….….........
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

2.Planowany okres zajęcia pasa drogowego (z podaniem ewentualnych etapów robót):
od ………………………………………… do ………………………..………………………..

3. Powierzchnia, wymiary, i rodzaj powierzchni zajmowanych elementów pasa drogowego:
- jezdnia (chodnik): ……………………………………………………...……………...
- pobocze (inne) : …………………………………………………………...…………..

4. Rodzaj, wymiary i powierzchnia rzutu urządzeń obcych umieszczonych w pasie drogowym 
(teren zabudowany, niezabudowany, most, wiadukt)* : ………………………….……………..
…………………………………………………………………………………….……………..

5. Ilość dni ograniczeń w ruchu drogowym z powodu zajęcia jezdni 
(ponad 20% szerokości, cała szerokość)*…………………………………………..……………

6. Imię i nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego osoby odpowiedzialnej za terminowe 
wykonanie robót, oznakowanie robót i bezpieczeństwo w rejonie prowadzonych robót: ….......
…………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………………………...........................

7. Uwagi: ………………………………………………………………......................................
………………………………………………………………………….......................................
………………………………………………………………………….......................................
………………………………………………………………………….......................................

…………………..
(podpis)

* niepotrzebne skreślić

VERTE ->



1. Dokładna lokalizacja:
Miejscowość: …………………...............….
Nazwa ulicy: ……………………………….
Nr działki: ……………………….................

2. Cel zajęcia: ………………………………………………………….......................................
…………………………………………………………...............................................................
………………………………………………………………...............................………………

3. Rodzaj i obmiar elementu:
a) jezdnia:
zajęcie (długość) ……..… x (szerokość, min. 1,20 m) …..….….. x rodzaj nawierzchni…...….

1) jezdni do 20% szerokości (włącznie),*

2) jezdni od 20% do 50% szerokości (włącznie),*

3) jezdni powyżej 50% szerokości.*

rzut poziomy urządzenia (długość) ……...................… x (szerokość)……...…..………………

teren zabudowany / poza terenem zabudowanym*

b) pobocze / chodnik / plac zatoka postojowa i autobusowa / ciąg pieszy*:
zajęcie (długość) ……..… x (szerokość, min. 1,20 m) …..….….. x rodzaj nawierzchni…...….

rzut poziomy urządzenia (długość) ……...................… x (szerokość)……...…..………………

teren zabudowany / poza terenem zabudowanym*

c) drogowy obiekt inżynierski:
zajęcie (długość) ……..… x (szerokość, min. 1,20 m) …..….….. x rodzaj nawierzchni…...….

rzut poziomy urządzenia (długość) ……...................… x (szerokość)……...…..………………

teren zabudowany / poza terenem zabudowanym*

…………………………….
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej)

Wyjaśnienie:
1. W zestawieniu należy określić  powierzchnię  drogi  na rozkop i  dodatkowe zajęcie,

np.  na  odkład  ziemi  z  wykopu,  złożenie  materiału  z  rozbiórki  wraz  z  obszarem 
wygrodzonym przez zapory drogowe wg PT organizacji ruchu zastępczego.

2. Rzut poziomy urządzenia – z wyszczególnieniem rur osłonowych.

W załączeniu: Kserokopia uzgodnienia.

* niepotrzebne skreślić

VERTE ->


