
Dane wnioskodawcy:                           Szczecin, dnia _ _ - _ _ - _ _ _ _ 
 

Nazwisko (nazwa firmy)………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Imiona……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL / NIP     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres (siedziba firmy) 1) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefon ............................................................e-mail ............................................@........................................ 
Adres dla korespondencji ………………………………………………………………………………………….................................. 

 
                             ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO W SZCZECINIE 

ul. Klonowica 5  71-241 Szczecin 
tel. 091-48-00-444, fax. 091- 439-30-03 
email: zditm@zditm.szczecin.pl     
       

W N I O S E K 
o wydanie decyzji lokalizacyjnej - w trybie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku  o  

drogach publicznych 

 

 ulicy :......................................................................................................................... działka ......... obręb .......... 
 

celem umieszczenia2)........................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................................... 

 
o powierzchni  .........m  x  .........m x  ilość stron ( dotyczy reklam ) ………. = …….. m2  

 (w przypadku reklam  – powierzchnia reklamy ,   w przypadku obiektów – rzut poziomy obiektu ) 

 

 

1) osoby fizyczne podają adres zamieszkania,           
2) umieszczenia obiektu budowlanego (np. kiosk, garaż, schody), reklamy, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności (np. ogródki 

letnie, zieleń, stoiska handlowe) 

 

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki: 
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej 

powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów; 
2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej); 
3. Pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do reprezentacji wnioskodawcy (złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie 

skarbowej w wysokości 17,00 zł, za urzędowe potwierdzenie  zgodności  kopii udzielonego pełnomocnictwa z 
oryginałem należy wnieść dodatkowo opłatę w wysokości 5 zł za każda stronę). Wpłaty dokonuje się na rachunek 
bankowy w Banku PKO BP nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy dołączyć 
do wniosku. 

 
 

                                                                                   
………………………………………………………………………………… 

 (imię, nazwisko i podpis wnioskodawcy lub osób                                                    
uprawnionych do reprezentacji wnioskodawcy) 

 
Informacja: 
1. Szczegółowe plany sytuacyjne można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w 

Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 (wejście od ul. Odrowąża). 
2. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej ZDiTM  

na stronie:   www.zditm.szczecin.pl/zditm/ochrona-danych-osobowych 
 
 

IG 

http://www.zditm.szczecin.pl/zditm/ochrona-danych-osobowych

