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 (nazwa i adres wnioskodawcy- inwestora

        pieczęć nagłówka firmy )     Burmistrz Zdzieszowic

  ul. Bolesława Chrobrego 34

  47-330 Zdzieszowice

WNIOSEK

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU  /  PRZEBUDOWĘ ZJAZDU*

Wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę* zjazdu indywidualnego / publicznego*

z  drogi  gminnej  publicznej  w  miejscowości  …......................................  ulica.................................................

działka numer ………......................., obręb...........................… do nieruchomości zlokalizowanej na działce

oznaczonej numerem ewidencyjnym.........................…

Oświadczam, że jestem właścicielem, użytkownikiem wieczystym, zarządcą, dzierżawcą*.

Nieruchomość ta jest obecnie wykorzystywana na cele …............................................................…

Po wybudowaniu/ przebudowaniu zjazdu* sposób wykorzystania nieruchomości

ulegnie/ nie ulegnie* zmianie............................................................................................

(określenie planowanej inwestycji)

* niepotrzebne skreślić

Załączniki (właściwe pole zaznaczyć krzyżykiem) :

p  plan orientacyjny w skali 1:10000 ÷25000 z zaznaczeniem położenia ww. działki  kopię mapy w skali 1:500 lub 
1:1000 zawierającą: przebieg drogi, całą powierzchnię działki, proponowaną lokalizację zjazdu  lub zaznaczenie
zjazdu do przebudowy – 2 egz.

p  oryginał  pełnomocnictwa  udzielonego  przez  właściciela  działki  jeżeli  z  wnioskiem  występuje  osoba  
reprezentująca  interes  strony  postępowania  wraz  z  oryginałem   potwierdzenia  wniesienia  zapłaty  opłaty  
skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,0 zł

p  kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki nr ............…

p  oryginał  potwierdzenia  wniesienia  opłaty  skarbowej  za  zezwolenie  na  lokalizację,  przebudowę  zjazdu
w  wysokości  82,00zł  –  na  postawie  art.  6  ust.  1  pkt  3  ustawy  z  dnia  16  listopada  2006r.  
o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.). oraz według stawki określonej w tabeli część 
III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

Nie  podlegają  opłacie  skarbowej  decyzje  w  sprawach  dotyczących  połączenia  drogi
publicznej z nieruchomością wykorzystywaną wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Informacje  podawane  w  przypadku  pozyskiwania  danych  osobowych,  o  których  mowa  w  Rozporządzeniu  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  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) w artykule 13 i 14, są publicznie dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach pod adresem https://bip.zdzieszowice.pl. Dostęp do ww. informacji możliwy jest również
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w godzinach pracy Urzędu.
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     podpis wnioskodawcy

https://bip.zdzieszowice.pl/

