
Wnioskodawca

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

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

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

(imię nazwisko lub nazwa wnioskodawcy , adres )
 

                                                  Burmistrz Zdzieszowic
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej

obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy

Wnoszę  o  wydanie  zezwolenia  na  lokalizację  w  pasie  drogowym  drogi  gminnej

w  miejscowości  ...................................................… ulica ………………………………………, 

działka numer …............................, obręb …...........................................

obiektu budowlanego/urządzenia/reklamy*: …………………………………………………..……………

(rodzaj inwestycji, opis obiektu/urządzenia/reklamy)

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

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

- Wymiary (długość, szerokość, wysokość, średnica zewnętrzna), powierzchnia i rodzaj elementów

pasa drogowego, które zostaną zajęte przez obiekt budowlany/urządzenie/reklamę* .….…………….

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

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

- sposób i miejsce umieszczenia w pasie drogowym………………………..……………………….……

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

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

- planowany okres zajęcia pasa drogowego ………………………………………………….……..…….

Uzasadnienie wniosku : ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Inwestor: ……………….………………………………………..……………………………………………………

………............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres)



Wykaz załączników do złożenia wraz z wnioskiem  (właściwe pole zaznaczyć krzyżykiem):

p  szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 / 1:500*, z zaznaczeniem granic i podaniem

wymiarów  planowanej  powierzchni  zajęcia  pasa  drogowego  przez  obiekt      

budowlany/urządzenie/reklamę* oraz z naniesionymi granicami działek

p projekt konstrukcyjny reklamy,

p  wizualizacja reklamy na tle otoczenia,

p odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej*

(jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą),

p pełnomocnictwo - z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej

(jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika),

oraz dodatkowe dokumenty na żądanie zarządcy drogi :

p inne: ………………………………………………………………………………………………

p inne: ………………………………………………………………………………………………

p inne: ………………………………………………………………………………………………

Forma odbioru decyzji: osobiście / pocztą*

* niewłaściwe skreślić

Informacje  podawane  w  przypadku  pozyskiwania  danych  osobowych,  o  których  mowa  w  Rozporządzeniu  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) w artykule 13 i 14, są publicznie dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach pod adresem https://bip.zdzieszowice.pl. Dostęp do ww. informacji możliwy jest również w
sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w godzinach pracy Urzędu.

................................................……...
( podpis osoby składającej wniosek )

https://bip.zdzieszowice.pl/

