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Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach

ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251

tel. (32) 300-86-00
fax (32) 300-86-99

www.zdm.gliwice.pl
Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń  
i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami  
ruchu drogowego.
1. Cel zajęcia (proszę określić rodzaj urządzenia, średnicę urządzenia, średnicę rury osłonowej):

2. Lokalizacja urządzenia:
Ulica: 

Nr działki:   obręb: 
Załączniki do wniosku:

1. Kopia mapy zasadniczej potwierdzona urzędowo (Wydział Geodezji i Kartografii) w ska-
li 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem oraz granicami
działek – 2 egz.

2. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo
w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

3. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego
odpisu, wypisu lub kopii.

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem:

  (czytelny podpis i pieczęć wnioskodawcy) 

Odbiór osobisty decyzji:         tak /          nie*

* niepotrzebne skreślić

Wniosek 2a
Lokalizacja urządzeń
i obiektów budowlanych
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń i obiektów budowlanych 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami (do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia).

pole do dyspozycji
ZDM

dnia ¯ ¯
 Inwestor (adres, NIP/PESEL, telefon kontaktowy)

 Pełnomocnik (adres, NIP/PESEL, telefon kontaktowy)

i 
Szczegółowe informacje kontaktowe 
w zakładce „Jak załatwić sprawę”.
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