Konopnica, …………………..
……………………………………………..

Urząd Gminy Konopnica

(Dane Inwestora)

…………………………………………….
…………………………………………….
(adres)

……………………………………………………….

(tel.)

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu.
Proszę o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu (indywidualnego, publicznego)* z drogi
gminnej nr ……………………………na działkę(i) nr………… w miejscowości…………………..
Parametry zjazdu:

1.

Mapa z lokalizacją zjazdu

2.

Szerokość zjazdu** ………………. .

3.

Nawierzchnia zjazdu** ……………….. .

4.

Łuki/skosy** ………………… .

5.

Przepust Ø ………………… .

……………………………………
(podpis)
* niepotrzebne skreślić.
** § 78. 1. Zjazd publiczny powinien być usytuowany zgodnie z wymaganiami określonymi w § 113 ust. 7.
2 Zjazd publiczny:
1) powinien mieć:
a) szerokość nie mniejsza niż 5,0 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m i nie większą niż szerokość jezdni
na drodze,
b) nawierzchnię twardą w granicach pasa drogowego,
c) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5m,
d) pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania,
e) na długości nie mniejszej niż 7,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne zjazdu na większe niż 5 %, a na
dalszym odcinku – nie większe niż 12 %
§ 79 Zjazd indywidualny powinien mieć:
1) szerokość nie mniejsza niż 4,5 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większej niż szerokość jezdni na
drodze,
2) nawierzchnię co najmniej twardą w granicach pasa drogowego,
3) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3 m, lub skosem
1 : 1, jeżeli jest to zjazd z ulicy,
4) pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania
5) na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne na większe niż 5 %, a na dalszym odcinku
– nie większe niż 15 %
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124).

