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…………………….……………………………… 

                                                               (miejscowość, data) 

 

 
……………………………………….………… 

 
………………………………………………… 

 
………………………………………………… 
  (imię i nazwisko, adres lub nazwa  

          i siedziba wnioskodawcy) 

 

 

WÓJT GMINY  

Cedry Wielkie  
                                  ul. M. Płażyńskiego 16 

      83-020 cedry Wielkie 

                                

 

 

ZAWIADOMIENIE 

o awarii urządzenia umieszczonego w pasie drogowym drogi wewnętrznej będącej 

własnością Gminy Cedry Wielkie  
 

 

Działając w imieniu wnioskodawcy, niniejszym informuję o awarii urządzenia umieszczonego w pasie 

drogowym drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Cedry Wielkie działka  nr ……........, obręb: 

…………..……..., na odcinku  ul. ................................................................................ w ........................ 

 

Jednocześnie zgłaszam  zajęcie  pasa  drogowego  drogi wewnętrznej działka  nr ……........, obręb: ………, 

na odcinku  ul. ......................................................... …..w ........................................................................................................................  

w celu  usunięcia awarii, zgłoszonej wstępnie telefonicznie/ faksem/ za pośrednictwem poczty 

elektronicznej* w dniu ...........................................................................................................................................................................,  

polegającej  na: ............................................................................................................................................................................................. 

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

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

Zajmowana powierzchnia pasa drogowego na czas prowadzenia robót obejmuje : 

 do 50 % zajmowanej szer. jezdni:                                       dł. .....................  szer. .................. 

 od 51% zajmowanej szer. jezdni:                                      dł.  ....................  szer. ................... 

  za zajęcie chodnika :                                        dł.  ...................  szer. ................... 

 za zajecie poz. elementów drogi:                                    dł.  ...................  szer. ................... 

 w odniesieniu do ob. i urz. infrastruktury telekom. :        dł.  ....................  szer. ................... 

Termin usuwania awarii i przywrócenia pasa drogowego do stanu z przed awarii: od  ................................. 

do  ....................................................... 
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Osoba odpowiedzialna za  usunięcie awarii: ..................................................................... tel: ................................................. 

Wykonawcą robót budowlanych będzie: ………………………………………..……………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                          

                                                 (wskazać firmę lub zaznaczyć, że roboty będą wykonywane własnymi siłami) 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów 

zajętej w celu usunięcia awarii powierzchni zajęcia pasa drogowego, 

2. Plan orientacyjny z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego drogi wewnętrznej oraz 

informacja o sposobie zabezpieczenia robót, 

3. Kserokopia aktualnego wypisu z CEIDG lub kserokopia aktualnego odpisu z KRS.  

4. Pełnomocnictwo jeżeli inwestor reprezentowany jest przez pełnomocnika wraz z opłatą skarbową*. 

5. Inne  ...........................................................  

 

 

 

…………………………………… 

(podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

*)    niepotrzebne skreślić 

**) zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi może żądać dodatkowych dokumentów 

 

 


