Przemyśl, dnia ……………………….

................................................
pieczęć firmy

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
37-700 Przemyśl
ul. Wybickiego 1

WNIOSEK 2
o wydania zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi
Wnioskodawca........................................................................................................................................
(imię i nazwisko względnie nazwa firmy)

z siedzibą...................................................................................... ............................................................
(adres zamieszkania lub siedziby)

legitymujący się……………………………………………………………………………….............................
(podać dowód osobisty Nr i serię , wydany przez, lub wpis do rejestru)

reprezentowany przez...............................................................................................................................
Wnoszę o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego ulicy:
…………………………………..…………………………………………………………………. w Przemyślu.

1. Rodzaj urządzenia: .……………………………..…………………………………………………………..
2. Powierzchnia urządzeń wbudowanych, niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi:
a. w poprzek drogi

b. wzdłuż drogi w jezdni

c. poza jezdnią

d. w obiekcie mostowym

– dł……………..

średnica…………..

pow………………...

– dł……………..

średnica…………..

pow………………...

– dł………………

średnica..………....

pow………………...

– dł………………

średnica..………....

pow………………...

– dł………………

średnica……………

pow………………...

– dł………………

średnica……………

pow………………...

– dł………………

średnica……………

pow………………...

3. Okres umieszczenia:
od dnia ……………………………………..………. do dnia 31.12. ..……………………

4. Dotyczy decyzji: ………………………………………………………………………………………..
(uzupełnić w przypadku przedłużania terminu umieszczenia urządzenia)

Na prowadzenie robót Nr ZDM/NT-8/435/…………/……/……..….

ostatniej decyzji na umieszczenia urządzeń Nr ZDM/NT-8/435/…… /…… /..…. /…..…/…
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5. W załączeniu przedkładam:
(nie dotyczy wniosku na przedłużenie terminu umieszczenia urządzeń)

•
•
•
•

Plan sytuacyjny w skali 1:500 z zakreślonym urządzeniem w pasie drogowym.
Kopię mapy ewidencyjnej wraz z wypisami z ewidencji gruntów.
Ksero wpisu do rejestru działalności gospodarczej.
Pełnomocnictwo udzielone przez inwestora do reprezentowania go przez osobę trzecią
w sprawach związanych z zajęciem pasa drogowego – wraz z opłatę skarbową w wysokości
17 zł opłaconą w kasie Urzędu Miasta Przemyśla lub na konto Getin Noble Bank S.A. Nr 89
1560 0013 2787 7120 6000 0003

Podane we wniosku dane oraz w załączonych do wniosku dokumentach dane osobowe będą przetwarzane przez Zarząd Dróg
Miejskich w Przemyślu, z siedzibą w Przemyślu, ul. Wybickiego 1 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1182, 1662 z późn. zm) w celu rozpatrzenia i realizacji przesłanego wniosku.
Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełniania,
uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania i przetwarzania lub ich usunięcia. Podanie danych jest
dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

...................................................................
/podpis wnioskodawcy/
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