3b

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Wniosek 3b
Zgłoszenie awarii

Zgłoszenie awarii urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi,
znajdujących się w pasie drogowym.
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Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach
ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice

tel. (32) 300-86-00
fax (32) 300-86-99
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1. Zgłaszam awarię

www.zdm.gliwice.pl
2. Ulica

odcinek

3. Lokalizacja, powierzchnia, rodzaj zajętych elementów pasa drogowego termin lub
harmonogram zajęcia pasa drogowego:
ulica lub numer działki + obręb

1

rodzaj1

dł.

szer.

pow.

termin (zajęcia)

jezdnia: do 20% szer., 20%-50% szer., pow. 50% szer.; zatoka; zjazd; chodnik; ścieżka rowerowa; pobocze; zieleniec; plac; itp.

4. Właściciel urządzenia
5. Wykonawca robót
6. Osoba do kontaktu z ZDM w Gliwicach
Imię

nazwisko

tel.

Wnosimy o wydanie decyzji o naliczeniu opłat za zajęcie pasa drogowego
Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za:
– prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót,
– niezwłoczne zgłoszenie terminu zakończenia robót i protokolarne przekazanie terenu do
ZDM w Gliwicach po zakończeniu robót,
– stan techniczny nawierzchni i urządzeń w miejscu robót w okresie 3-letniej gwarancji,
– wszelkie szkody i straty osób trzecich wynikłe w trakcie robót jak i w okresie gwarancyjnym,
– wniesienie należnych opłat na podstawie decyzji ZDM w Gliwicach.
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Informacje kontaktowe:
Referat zajęć pasa drogowego na czas robót
pokój nr 5 PARTER – STREFA ŻÓŁTA
tel. (32) 300-86-12, (32) 300-86-13, (32) 300-86-14
15.v3
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SZKIC ZAJĘCIA

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem:

* niepotrzebne skreślić
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Informacje kontaktowe:
Referat zajęć pasa drogowego na czas robót
pokój nr 5 PARTER – STREFA ŻÓŁTA
tel. (32) 300-86-12, (32) 300-86-13, (32) 300-86-14
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