URZĄD GMINY DZIEMIANY
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI
83-425 Dz ie mi any, ul . 8 -go M ar c a 3 woj. pomor sk i e
te l . ( 0- 58) 688-00-22; 688-00-02; te l / fax. (0- 58) 688-01-28
www. dz i e mi any. pl
ug@dz i e mi any. pl

...........…………………. dnia ……………….
...................................................
Imię i Nazwisko wnioskodawcy

...................................................
Adres wnioskodawcy

...................................................
Telefon kontaktowy

WÓJT GMINY
DZIEMIANY

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na
lokalizację projektowanych obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowymi w pasie drogowym.
Wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację,……………..………………………………………………...................................
………………………………………………………………………………………………………..…….….......................................................
……………………………………………………………………………………………………………..…........................................................
w pasie drogowym drogi gminnej ………..…………………………………………………………………........................................
oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr ………..…….... obr. …….......……..........………………….do nieruchomości
oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr………........……obr. ……………………. .……w ……....................….…………,
przeznaczonej pod zabudowę, ……………………………………………………....…………...........…………….............................
Do niniejszego wniosku załączam:*
1. Projekt zagospodarowania działek na mapie zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem numerów
geodezyjnych działek wraz z mapą sytuacyjną – 2 egz.
2. Przekrój poprzeczny przez pas drogowy obrazujący lokalizację projektowanej infrastruktury technicznej (dla
nawierzchni utwardzonych i gruntowych).
3. Przekrój podłużny w pasie drogowym obrazujący lokalizację projektowanej infrastruktury technicznej
względem istniejącego posadowienia drogi (dla nawierzchni gruntowych).
4. Kopię dokumentu uzgodnień technicznych (w przypadku inwestycji związanych z robotami sieciowymi).
5. Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (dla działek stanowiących pas drogowy i
z nimi sąsiadujących).
6. Upoważnienie do występowania w imieniu właściciela działki2 – inwestora2, jeżeli nie jest nim wnioskodawca
oraz kserokopię opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł dokonanej w kasie tutejszego urzędu miasta, zgodnie
z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z poźn. zm.).

………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

Pouczenie:
1. W przypadku niepełnego wniosku lub braku wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do
ich uzupełnienia. Zgodnie z art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nie usunięcie braków
w terminie 7 dni spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
2. Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni przed planowanym uzyskaniem decyzji.

* niepotrzebne skreślić

