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

Krzyżanowice dnia ......................

.......................................................
.......................................................
…………………………………..
(Inwestor, adres, Nr telefonu)
URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE
ul. Główna 5
47-450 K R Z Y Ż A N O W I C E

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

1. Inwestor: ……………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. .
2. Rodzaj obiektów budowlanych lub urządzeń:……………………………………..
……………………………………………………………………………………..
3. Lokalizacja inwestycji: m. ………………………….. ul. …………………………
4. Numer ewidencyjny zajmowanych działek w pasie drogowym: …………….........
5. Charakterystyka inwestycji: (przyłącze zlokalizowane będzie w poboczu/ w drodze, na długości …
roboty wykonane rozkopem / przewiertem na głębokości min…)

………………………………………………….....................................................
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
Teren po pracach ziemnych zostanie doprowadzony do stanu poprzedniego. Prace
wykonać bez konieczności utrudnień w organizacji ruchu/zgodnie zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas robót.
6. Informujemy również, iż oddzielnym pismem wystąpimy o wydanie pozwolenia
na zajęcie pasa drogowego na czas realizacji inwestycji i zgody na pozostawienie
urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym.

……………………………….
Załączniki:
1. Projekt lokalizacji inwestycji na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000. Na
mapie należy zaznaczyć kolorem żółtym wszystkie zajmowane przez inwestycje działki
gminy Krzyżanowice wraz z ich numeracją.

WAND II
Firma Projektowo-Budowlana
44-295 Nowa Wieś
Ul. Rybnicka 10

Krzyżanowice dnia 14.11.2017 r.

URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE
ul. Główna 5
47-450 K R Z Y Ż A N O W I C E

WNIOSEK
1. Inwestor: Gmina Krzyżanowice ul. Gówna 5, 47-450 Krzyżanowice
2. Rodzaj obiektów budowlanych lub urządzeń: przyłącze gazu średnioprężnego
fi25 PE-HD do budynku ośrodka Integracji i Aktywności Społecznej na dz. nr 143.
3. Lokalizacja inwestycji: m. Rudyszwałd ul. Zagumnie
4. Numer ewidencyjny zajmowanych działek w pasie drogowym: 145
5. Charakterystyka inwestycji:
Przyłącze wykonać z rur PE-HD PE100RC XSC50 SDR11 zlokalizować
w poboczu drogi ul. Zagumnie w Rudyszwałdzie. Roboty będą wykonane metodą
rozkopu ręcznego w wąsko przestrzennym wykopie odpowiednio umocnionym
i zabezpieczonym. Głębokość wykopu ok. 1,3 – 1,0 m.
Teren po pracach ziemnych zostanie doprowadzony do stanu poprzedniego. Prace
zostaną wykonane bez konieczności utrudnień w organizacji ruchu.
6. Informujemy również, iż oddzielnym pismem wystąpimy o wydanie pozwolenia
na zajęcie pasa drogowego na czas realizacji inwestycji i zgody na pozostawienie
urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym.

……………………………….
Załączniki:
2. Projekt lokalizacji inwestycji na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000. Na
mapie należy zaznaczyć kolorem żółtym wszystkie zajmowane przez inwestycje działki
gminy Krzyżanowice wraz z ich numeracją.

