KI- 151-120
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ
F- 01
W PASIE DROGOWYM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB
URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI
ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU Strona:1 Wydanie:1
Stron: 2
DROGOWEGO

Adnotacja o wpływie

Dekretacja

Siedlce, ……………………………………….
…………………………………………………
imię i nazwisko lub nazwa firmy

…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
adres zamieszkania lub siedziba firmy
………………………………………………………………………….
Telefon, email
…………………………………………………………………………..
NIP/REGON

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE
1.

Proszę o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym ulicy …………………………..……………
w Siedlcach, dz. geod. nr ………...…….……….………………………………………………....…………….
obiektu niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
sieci
przyłącza
urządzeń
…………..……………………………….....…………………………………...............................
……………………………….....…………………………………………………………………...
(szczegółowe określenie sieci/przyłącza/urządzeń)

2.

Okoliczności uzasadniające wystąpienie szczególnego przypadku zlokalizowania ww. obiektu w pasie
drogowym:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

3.

Inwestor inwestycji:
…………..……………………………….....…………………………………................................
……………………………….....…………………………………………………………………..
(określić w przypadku kiedy Wnioskodawca działa w imieniu Inwestora na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)

4.

Forma odbioru zezwolenia:
osobiście
pocztą

Załączniki:
1. Kopia mapy zasadniczej (2 egz.) w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną projektowaną lokalizacją
wnioskowanej infrastruktury z domiarami od granic i istniejącej infrastruktury oraz widocznymi
granicami pasa drogowego.
2. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika - pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony
odpis pełnomocnictwa;
3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.
Opłaty skarbowej dokonuje się przelewem internetowym na rachunek Urzędu Miasta Siedlce ING Bank
Śląski S.A. 22 1050 0099 6192 5550 1000 0010
4. ………………………………………………………………………………………………
(inne)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Siedlce moich danych osobowych w zakresie
niezbędnym do rozpatrzenia wniosku oraz w celu przekazywania istotnych informacji związanych
z prowadzonym postępowaniem.
Zgody udzielam na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO[1], który dotyczy przetwarzania danych osobowych
na podstawie dobrowolnej zgody.
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem

……………….............................................................
(podpis Wnioskodawcy)

WYCZYŚĆ

DRUKUJ

