
1. niepotrzebne skreślić 
2. załączyć pełnomocnictwo jeśli inwestorem nie jest wnioskodawca.  

3. załączyć wypis z rejestru gruntów dla obszaru objętego opracowaniem. 

4. należy podać krótką charakterystykę i sposób prowadznia robót jeśli nie opisnano w dokumentacji projektowej) 
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Nr Sprawy: GI/WO/7331/……./……../….. 
( wypełnia MZUiM) 

    Chorzów dnia ……………………….. 

 

  

 

 

 

 

WNIOSKODAWCA: 

 

 

……………………………………………….. 
(imię nazwisko i/lub nazwa) 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

41-500 Chorzów 

ul. Bałtycka 8A 
Tel. 32 2411-270,32 2411279 

Fax 32 2414-060 

 

………….……………………………………. 
(adres) 

 

………………………………………………... 
(adres) 

 

 

 

 

 
 

 

………………………………………………… 
(telefon, fax) 

Nr sprawy/ Wasz znak: ………………. 

 

 

 

 

Dotyczy: uzgodnienia projektu - koncepcji, opinii, zgody na dysponowanie terenem pasa 

drogowego na etapie projektowania
1)

 

 

       ………….………..…………………………………………………………………….. 

 

       .………………….……………………………………………………………………... 
                                                                    ( należy podać nazwę zamierzenia budowlanego oraz jego lokalizację ) 

 

       Działając w imieniu inwestora / własnym
2)

, tj :  

 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

(należy podać dokładną nazwę oraz adres jeśli dotyczy) 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Zwracamy się o uzgodnienie projektu, projektu koncepcyjnego, opinię 
1) 

dla zamierzenia 

budowlanego jak w tytule zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, planem 

zagospodarowania
1)

  

Ponadto, niezbędne jest uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie 

zamierzenia budowlanego w związku z powyższym prosimy o wydanie zgody na  

udostępnienie działek/ki o numerze/ach geodezyjnym/ych
3)

 na etapie projektowania:  

 

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

(należy podać numery geodezyjne działek) 

 

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

 

 

 

 



1. niepotrzebne skreślić 
2. załączyć pełnomocnictwo jeśli inwestorem nie jest wnioskodawca.  

3. załączyć wypis z rejestru gruntów dla obszaru objętego opracowaniem. 

4. należy podać krótką charakterystykę i sposób prowadznia robót jeśli nie opisnano w dokumentacji projektowej) 
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Planowana inwestycja przewiduje budowę, przebudowę, remont
1)4)

: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Realizacja  zamierzenia nastąpi w terminie: ………………………………………………… 

 

Wnosimy również o podanie warunków technicznych wykonania wnioskowanego 

zamierzenia oraz odtworzenia nawierzchni pasa drogowego w obszarze planowanych robót. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 
                             ( podpis wnioskodawcy) 

 

Do wniosku załączamy: 

1. Pełnomocnictwo inwestora – 1 egz 

2. Projekt
1)

, Projekt koncepcyjny, Plan zagospodarowania w skali 1:500, 1:1000, –  2egz 

3. Wypis z rejestru gruntów – 1 egz 
 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MZUiM w Chorzowie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Więcej informacji na 

bip.mzuim.chorzow.eu, tablicy informacyjnej lub bezpośrednio u pracownika  przyjmującego pismo. 

 


