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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).

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251
tel. (32) 300-86-00
fax (32) 300-86-99
www.zdm.gliwice.pl

Jan Kowalski
ul. Południowa 12/3
44-100 Gliwice
tel. 801 984 111
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Pełnomocnik (adres, NIP/PESEL, telefon kontaktowy)
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ul. Małopolska 12
42-200 Rybnik
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Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach
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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):

zy
k

budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC, deszczowej
DN 160 PVC i przyłącza wody DN 40 PE do budynku mieszkalnego

2. Lokalizacja urządzenia:
Ulica: Niezapominajki
Nr działki: 224
Załączniki do wniosku:

obręb:

Las Łabędzki

Pr

1. Kopia mapy zasadniczej potwierdzona urzędowo (Wydział Geodezji i Kartografii) w skali 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 /

* niepotrzebne skreślić

i

Szczegółowe informacje kontaktowe
w zakładce „Jak załatwić sprawę”.
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JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice
NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251
tel. (32) 300-86-00
fax (32) 300-86-99

2. Jak i gdzie załatwić sprawę:
– wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w ZDM w Gliwicach lub przesłać pocztą,
– wniosek składa wnioskodawca: inwestor lub pełnomocnik (w przypadku złożenia wniosku
przez pełnomocnika w załączniku należy podać dokładne dane inwestora w tym NIP, Regon
lub PESEL),
– decyzja zostaje wysłana pocztą (na wniosku jest możliwość zaznaczenia odbioru osobistego),
– informacji udziela:

zy
k

www.zdm.gliwice.pl

ła
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1. O czym należy wiedzieć:
– lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić
wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi (dla Miasta Gliwice jest to ZDM Gliwice) wydawanym w drodze decyzji administracyjnej (powyższe dotyczy m.in. sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, gazowych , teletechnicznych, ciepłowniczych i innych
oraz wszelkiego rodzaju przyłączy),
– wniosek o lokalizację ww. urządzeń oraz obiektów budowlanych należy złożyć przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych
oraz przed złożeniem dokumentacji do uzgodnienia przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji w Urzędzie Miejskim,
– kompletne wnioski są rozpatrywane zgodnie z datą ich wpływu do Zarządu w terminie 30
dni, jednocześnie informujemy, iż wnioski, w których brakuje wymaganych załączników
będą rozpatrzone dopiero po ich uzupełnieniu, o czym osoby składające wniosek zostaną
poinformowane pismem,
– przed wygaśnięciem ww. terminu należy złożyć wniosek 3g o wydanie decyzji na lokalizację
sieci - prolongata.

Referat lokalizacji urządzeń w pasie drogowym
Dorota Sokół – Główny Specjalista
pokój nr 3 PARTER – STREFA ŻÓŁTA
tel. (32) 300-86-11
Referat lokalizacji urządzeń w pasie drogowym
Joanna Cetnarska-Słowik – Główny Specjalista
pokój nr 9 PARTER – STREFA ŻÓŁTA
tel. (32) 300-86-21
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3. Załączniki:
– kopia mapy zasadniczej potwierdzona urzędowo (Wydział Geodezji i Kartografii) w skali 1:500 lub
1:1000 z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem oraz granicami działek – 2 egz.,
– w przypadku składania wniosków przez spółki prawa handlowego – aktualny wypis z KRS-u.
4. Opłaty:
– złożenie wniosku oraz wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej (zwolnione na
podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej),
– gdy wniosek składa pełnomocnik należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa i opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Opłaty skarbowe należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ING 51 1050 0099
5261 0410 0000 0055 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Gliwicach (art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy
o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. Dz.U. z 2006 r. Nr 225 poz.1635).
5. Podstawa prawna:
- art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych. (Dz. U. 2013.260 t.j.),
- art. 33 KPA (Dz. U. 2013.267. t.j.),
- ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012.1282. t.j.).

