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Wniosek 3c
Zajęcie pasa drogowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego do celów handlu 
obwoźnego.

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego   

ul. 

 do celów handlu obwoźnego, 

o łącznej powierzchni:  [m2] i wymiarach: 

Rodzaj sprzedawanych towarów: 
Termin zajęcia pasa drogowego:

od dnia**   ¯ ¯  do dnia  ¯ ¯

lub wyszczególnionych dni: 

 w sumie dni: 

Nr ostatniego zezwolenia 

z dnia ¯ ¯  (do celów handlu obwoźnego, dla którego zostało wydane  
zezwolenie).

Załączniki do wniosku:
 1. Dwie kopie mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem proponowanej loka-

lizacji 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:

* niepotrzebne skreślić
** wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed proponowanym zajęciem pasa drogowego

pole do dyspozycji
ZDM

dnia ¯ ¯

 (NIP / PESEL)       (telefon kontaktowy)

Informacje kontaktowe: 
Referat handlu obwoźnego, oczyszczania miasta
pokój nr 12 PARTER – STREFA ŻÓŁTA  
tel. (32) 300-86-24, (32) 300-86-25
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 (wnioskodawca:         inwestor /          pełnomocnik*), (adres)

  (czytelny podpis i pieczęć wnioskodawcy) 

Odbiór osobisty decyzji:         tak /          nie*

Przy
kła
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