............................, dnia .........................
.............................................
.............................................
.............................................
(wnioskujący, adres, telefon)

Urząd Miasta i Gminy Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42 – 470 Siewierz
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie części parkingu przy cmentarzu w Siewierzu
Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie części parkingu przy cmentarzu
w miejscowości Siewierz w okresie od dnia .............................……. do dnia ..............................…...
- ilość dni zajęcia parkingu ..............., w celu handlu ........................................................…………..
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Handlującym na terenie zajmowanej części parkingu będzie:
Nazwa firmy ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Adres firmy ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................…………………..
tel. służbowy ............................................... tel. prywatny ................................................................…
.......................................
(podpis)

Do niniejszego wniosku dołączam następujące dokumenty:
1. ............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. pełnomocnictwo wydane zgodnie z art. 33 Kpa (jeżeli w imieniu inwestora występuje
pełnomocnik) wraz z oryginałem dowodu dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł,
w kasie Urzędu Miasta Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16 lub przelewem na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Siewierz
4. wypełniony harmonogram (załącznik numer 1)
5. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia parkingu.

UWAGI:
1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie parkingu należy złożyć w terminie
umożliwiającym jego rozpatrzenie, tj. co najmniej 1 miesiąc przed planowanym zajęciem.
2. Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.
3. Za zajęcie parkingu pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/256/13 Rady Miejskiej
w Siewierzu z dnia 31 stycznia 2013 roku.
POUCZENIE:
Zajmujący parking jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu oraz przywrócić
swoje miejsce handlowe do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie.
Za zajęcie parkingu bez zezwolenia zarządcy, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego
w zezwoleniu, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu, zarządca wymierza, w drodze
decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z ust.
4-6 ustawy o drogach publicznych.

Urząd Miasta i Gminy Siewierz
Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej tel. (032) 64 – 99 - 458, 64 – 99 – 460

