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

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

......................................................................................
Imię i nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy

......................................................................................
......................................................................................
Adres zamieszkania/siedziba
Telefon

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

......................................................................................
......................................................................................
Imię i nazwisko lub nazwa pełnomocnika

......................................................................................
......................................................................................
Adres zamieszkania/siedziba
Telefon

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

Zarząd Dróg Miejskich
w Przemyślu
37-700 Przemyśl
ul. Wybickiego 1
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego
Proszę o uzgodnienie projektu budowlanego:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(nazwa projektu budowlanego)

w pasie drogowym ulicy ...........................................................................................................
w Przemyślu (działka nr ewid. ...................................................... obr. …………).
Załączniki:
1. Projekt budowlany – min. 2 egzemplarze.
2. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku ustanowienia przez
Inwestora pełnomocnika (adwokat, radca prawny oraz rzecznik patentowy mogą sami
uwierzytelnić odpis udzielonego pełnomocnictwa - art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267)*.

.................................................
podpis wnioskodawcy
Klauzula informacyjna:
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, 37-700 Przemyśl
ul. J. Wybickiego 1.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy zgodnie z wnioskiem.
3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku – zgodnie z Ustawą z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

*Opłata skarbowa:
za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł. Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu
Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, 37-700 Przemyśl lub bezgotówkowo na numer rachunku
bankowego Getin Noble Bank S.A. 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003.
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