________________, dnia ______________
_________________________
_________________________
_________________________
(dane wnioskodawcy)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO
Adres do korespondencji:
Ul. Lechicka 24,
40-609 Katowice

W N I O S E K
na wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego pod handel
Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi
wojewódzkiej Nr__________ ciągu ulicy______________________ w miejscowości
_____________________, w okresie od dnia ______________do dnia___________
pod _______________________________________________________________.

________________________
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1.
2.
3.

Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego i podaniem wymiarów w metrach zgodnie z par. 1 ust. 3 pkt 1 RRM1 z dnia 1 czerwca 2004r. – 2 ezg.
Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego zgodnie z par. 1 ust. 5 pkt 1 RRM1 z dnia 1 czerwca 2004r.
Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wydanego zgodnie z art. 33
Kpa (jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik), wraz z oryginałem dowodu dokonania opłaty skarbowej
w kwocie 17,00 zł wymaganej przepisami Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
za każde przedłożone pełnomocnictwo. Opłatę skarbową należy uiścić w kasie UM Katowice, ul. Pocztowa 5 lub przelewem
na rachunek bankowy UM Katowice: Bank PKO BP S.A. 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111,

Wypełniony załącznik do wniosku – aktualizacja danych Inwestora (osoba indywidualna/osoba prawna),
Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż 3 m-ce)/wypis z Ewidencji Działalności
Gospodarczej (jeżeli inwestor jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą).
6. ___________________________________________________________________________________ __ *
* w zależności od charakteru inwestycji Zarządca Drogi może zażądać dodatkowych dokumentów
1
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r, w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń
na zajęcie pasa drogowego
4.
5.

OBMIAR I OKRES ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZONEGO
NA ODWROCIE HARMONOGRAMU
Druk stosowany od 11.05.2017r

HARMONOGRAM ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO
POD OBIEKT HANDLOWY
Lp. Nr drogi

1.

2.

Charakterystyka odcinka drogi:
- miejscowość,
- ulica,
- charakterystyczne miejsce tj.
na wysokości posesji Nr.
3.

Powierzchnia
obiektu
handlowego
[ w m2 ]
dł. x szer.
4.

Termin zajęcia pasa
drogowego
[ od....do....]

5.

