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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 zajęcie pasa drogowego  

ul. 
w celu wykonania         nowego /          dla istniejącego* poszerzenia          ogródka przydomowego / 
        zagospoda-rowania drobną zielenią* na prawach wyłączności, o łącznej powierzchni: 

 [m2] i wymiarach: 

Termin zajęcia pasa drogowego:

od dnia ¯ ¯  do dnia ¯ ¯

Nr ostatniego zezwolenia 

z dnia  ¯ ¯  (dla istniejącego ogródka lub terenu zagospodarowanego 
drobną zielenią, dla którego zostało wydane zezwolenie).

Załączniki do wniosku dotyczące wykonania nowego ogródka lub terenu zagospodarowane-
go drobną zielenią:

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem
           proponowanej lokalizacji.

 2. 
 3. 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem:

* niepotrzebne skreślić

Wniosek 3d
Zajęcie pasa drogowego
Wniosek o wydanie zezwolenia  na zajęcie pasa drogowego w celu poszerzenia 
przydomowego ogródka lub zagospodarowania drobną zielenią.

Informacje kontaktowe: 
Referat regulacji stanów prawnych, nabycia i dzierżaw gruntów
pokój nr 120 I PIĘTRO – STREFA ZIELONA

tel. (32) 300-86-54
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pole do dyspozycji
ZDM

dnia ¯ ¯

 (NIP / PESEL)  (telefon kontaktowy)
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 (wnioskodawca:         inwestor /          pełnomocnik*), (adres)

  (czytelny podpis i pieczęć wnioskodawcy) 

Odbiór osobisty decyzji:         tak /          nie*
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