
 
........................................................................................                                                                                              ........................................................................ 
  (oznaczenie strony – imię, nazwisko albo nazwa,                                                                                                                           (miejscowość, data) 
           adres , nr tel. osoby do kontaktu) 
                                                                                                                                                      
 
 

                                                                        PREZYDENT MIASTA RZESZOWA 
                                                              MIEJSKI ZARZ ĄD DRÓG  
                                                                                w RZESZOWIE 
                                                                   ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów  

 
PRZED WYPEŁNIENIEM WNIOSKU PROSZ Ę ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIEM 
- Z NINIEJSZYM WNIOSKIEM POWINIEN WYSTĄPIĆ INWESTOR OBIEKTU, 
- W CELU ROZPATRZENIA SPRAWY, WNIOSEK PROSZĘ ZŁOŻYĆ NA CO NAJMNIEJ 14 DNI PRZED 
PLANOWANYM ZAJĘCIEM PASA DROGOWEGO, 
- NIEKOMPLETNOŚĆ WNIOSKU UNIEMOŻLIWI SZYBKIE WYDANIE ZEZWOLENIA I SPOWODUJE 
KONIECZNOŚĆ UZUPEŁNIENIA WNIOSKU PRZEZ WNOSZĄCEGO, W TRYBIE ART. 64 § 2 K.P.A. 
 

WNIOSEK  
o wydanie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego (w tym nośnika reklamowego) 

poza pasem drogowym 
 

drogi publicznej ul: ……………………………………………………….w Rzeszowie, w odległości 

mniejszej niż określone przez art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, na działce nr…………  

w obr. …… 

1. rodzaj obiektu 

2. wymiary obiektu: długość........... szerokość............ 

3. miejsce planowanego umieszczenia obiektu ………………………………………………..   

4. odległość najbliżej wysuniętego elementu obiektu budowlanego od zewnętrznej krawędzi  

jezdni ………m 

 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem     

               

                                                              .................................................................................. 
                                                                                     ((czytelny podpis wnioskodawcy lub osób upoważnionych do jego reprezentowania) 

    Do wniosku dołącza się:*  

1) aktualną kopię mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją obiektu budowlanego,  
z podaniem jego wymiarów oraz odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni  

2) aktualną kopię wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów  dla działki, na której planowane jest umieszczenie obiektu 
3) kopię decyzji o warunkach zabudowy z wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa 
4) projekt obiektu budowlanego 
5) numer PESEL i NIP (osoba fizyczna) albo numer KRS i NIP (jednostka organizacyjna) składającego wniosek, 
6) oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę, jeżeli z wnioskiem występuje pełnomocnik, wraz z 

potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł na konto URZĄD MIASTA RZESZOWA, RYNEK 1 
nr  17 1020 4391 2018 0062 0000 0423.  

W przypadku planowanego umieszczenia obiektu budowlanego w otoczeniu zabytku potrzebne jest pozwolenie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

W przypadku planowanego umieszczenia obiektu budowlanego w obrębie przystanku autobusowego potrzebne jest 
uzgodnienie z Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 3 

 
Zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, innych niż wymienione w pkt. 1-6 
 
Wszelkie informacje w sprawie można uzyskać w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, pok.19, nr tel. 17 
7483735 i 17 7483736, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530  
 
   * - niepotrzebne skreślić 


