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Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Wniosek 3c
Zajęcie pasa drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego do celów handlu
obwoźnego.
dnia 1
¯7
¯ 2015

JAN KOWALSKI
44-100 Gliwice

Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach

tel. (32) 300-86-00
fax (32) 300-86-99
www.zdm.gliwice.pl

631-223-55-66

pełnomocnik*), (adres)

601222333

(NIP / PESEL)		

(telefon kontaktowy)

d

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

inwestor /

(wnioskodawca:

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
ul.

Chorzowska (na wysokości posesji nr 1)

do celów handlu obwoźnego,

ła

ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice

pole do dyspozycji
ZDM

o łącznej powierzchni: 2

[m2] i wymiarach: 2m x 1m

Rodzaj sprzedawanych towarów:
Termin zajęcia pasa drogowego:
od dnia** 10

¯ 11

owoce

¯ 2015

¯7

¯ 2015

(bez niedzieli)

zy
k

lub wyszczególnionych dni:

do dnia 20

w sumie dni:

9
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(do celów handlu obwoźnego, dla którego zostało wydane

Pr

Załączniki do wniosku:
1. Dwie kopie mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji wraz z numerami działek.
2. W przypadku sprzedaży płodów rolnych kopia aktualnej decyzji (nakazu płatniczego) lub
kwitu opłaty za użytkowanie gruntu wydanego na dany rok kalendarzowy.
3. W przypadku braku wpisu do działalności gospodarczej oświadczenie, że działalność
gospodarcza nie jest prowadzona.
4. W przypadku umieszczenia przyczepy, zadaszenia, stoiska itp. należy załączyć ich fotografie.

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem:

(czytelny podpis i pieczęć wnioskodawcy)
tak /
nie*
Odbiór osobisty decyzji:
* niepotrzebne skreślić
** wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed proponowanym zajęciem pasa drogowego

i

Informacje kontaktowe:
Referat handlu obwoźnego, oczyszczania miasta
pokój nr 12 PARTER – STREFA ŻÓŁTA
tel. (32) 300-86-24, (32) 300-86-25
15.v3

3c

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

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

Iwona Flak – Główny Specjalista
pokój nr 12 PARTER – STREFA ŻÓŁTA
tel. (32) 300-86-25

Ryszard Hanzel – Inspektor
pokój nr 12 PARTER – STREFA ŻÓŁTA
tel. (32) 300-86-24

zy
k

www.zdm.gliwice.pl

2. Jak i gdzie załatwić sprawę:
– wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów ZDM w Gliwicach lub
przesłać pocztą,
– wniosek składa inwestor lub pełnomocnik,
– decyzja zostaje wysłana pocztą (na wniosku jest możliwość zaznaczenia odbioru osobistego),
– informacji udziela: Referat handlu obwoźnego w pasie drogowym:

d

ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice

ła

Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach

1. O czym należy wiedzieć:
– zajęcie pasa drogowego drogi publicznej do celów handlu obwoźnego wymaga zgody
ZDM w Gliwicach,
– kompletne wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością i datą ich wpływu do ZDM
w Gliwicach, jednocześcnie informujemy, iż wnioski, w których brakuje wymaganych
załączników będą rozpatrzone dopiero po ich uzupełnieniu, o czym osoby składające
wniosek zostaną poinfor-mowane pismem,
– prosimy o składanie wniosków w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem
działalności.

3. Załączniki:
– szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji,
– w przypadku sprzedaży płodów rolnych kopia aktualnej decyzji (nakazu płatniczego) lub kwitu
opłaty za użytkowanie gruntu wydanego na dany rok kalendarzowy,
– w przypadku braku wpisu do działalności gospodarczej oświadczenie, że działalność gospodarcza nie jest prowadzona,
– w przypadku wniosku o umieszczenie przyczepy, zadaszenia, stoiska itp. należy załącznyć ich
fotografie.

Pr

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),
– za zajęcie pasa ruchu drogowego naliczane są opłaty zgodnie z obowiązującymi Uchwałami,
– 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).

