
Załącznik nr 8
do Zasad dzierżawy dróg wewnętrznych 
stanowiących własność Gminy Lublin i pozostających 
w zarządzie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

Lublin, dnia …...............................

................................................................................
        (właściciel urządzenia/ podmiot eksploatujący urządzenia)
PESEL...........................................................................

NIP.................................................................................

REGON................................, KRS.…...........................

Telefon …......................................................................

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam(y), że w związku z awarią urządzenia ..........................................................................
                                    (rodzaj urządzenia i przyczyna awarii)

dokonano zajęcia drogi wewnętrznej:

.............................................................................................................................................................
(nr działki obręb i arkusz, nazwa ulicy lub ulic wraz ze szczegółową lokalizacją)

Powierzchnia drogi wewnętrznej zajęta w celu usunięcia awarii urządzeń infrastruktury technicznej 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego*

• chodnik,  ścieżka  rowerowa,  ciąg  pieszy,  ciąg  pieszo-jezdny,  zjazd,  opaska 
przykrawężnikowa, plac
pow....................................m2, rodzaj nawierzchni ….......................................................

• jezdnia ulicy
długość …....................... m, szerokość …........................ m, powierzchnia ................... m2

 …... %  szerokości całej jezdni, rodzaj nawierzchni ..........................................................

• drogowy obiekt inżynierski
pow....................................m2 , rodzaj nawierzchni ..................................................

• pobocze, zieleniec lub inne elementy drogi nie wykazane powyżej
   pow....................................m2 , rodzaj nawierzchni ..................................................

Wyżej określony teren drogi wewnętrznej został zajęty w dniu …...................... …........................
(rodzaj robót)

Roboty  związane  z  usunięciem awarii  wraz  z  wykonaniem całości  prac  i  odbudową konstrukcji 
nawierzchni zakończone zostały w dniu  …......................

Załączniki:
1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 w postaci mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z zaznaczeniem granic i 

podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia drogi wraz z określeniem sposobu  zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest 
wymagany projekt tymczasowej organizacji ruchu;

2) projekt tymczasowej organizacji  ruchu, jeżeli  zajęcie drogi wpływa na ruch drogowy, ogranicza widoczność lub powoduje 
wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu;

3) potwierdzenie przyjęcia odtworzenia elementów drogi przez firmę posiadającą uprawnienia do prowadzenia robót drogowych, 
w  przypadku  prowadzenia  robót  liniowych  w  terenach  zielonych  zlecenie  do  specjalistycznej  firmy  zajmującej  się 
odtwarzaniem terenów zielonych;

4) aktualna  kopia  wypisu  z  właściwego  rejestru  lub  zaświadczenia  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  
zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP.

*niepotrzebne skreślić


