.....................................................
(miejscowość ,data)
...........................................................................
(wnioskodawca - imię i nazwisko lub nazwa)
………………………………………………………
………………………………………………………
(adres wnioskodawcy)
………………………………………………………
(telefon, e-mail)

Zarząd Dróg Powiatowych
w Kościerzynie

......................................................................
(pełnomocnik - imię i nazwisko)
………………………………………………………

ul. Drogowców 2
83-400 Kościerzyna

………………………………………………………
(adres pełnomocnika )
………………………………………………………
(telefon, e-mail)

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę* zjazdu
Proszę o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu*, przebudowę istniejącego zjazdu* z drogi:
Numer drogi powiatowej: ……………., ………………., ……………………….……., ……………………….
(działka/działki nr)

(gmina)

(obręb geodezyjny)

Adres nieruchomości, do której prowadzi zjazd:
…………………………..……,
(miejscowość)

…………………….……………….,

………..…………………..………, ……………

(gmina)

(ulica)

numer

Dane ewidencyjne nieruchomości, do której prowadzi zjazd:
…………………………..……,
(działka/działki nr)

…………………….……………….,
(gmina)

………..…………………………,
(obręb geodezyjny)

Oświadczam, że jestem: właścicielem/ użytkownikiem wieczystym/ użytkownikiem/ zarządcą/
dzierżawcą* ww. nieruchomości.
Nieruchomość ta obecnie jest wykorzystywana na cele .............................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Po wykonaniu zjazdu*, przebudowie istniejącego zjazdu* sposób wykorzystania
nieruchomości nie ulegnie zmianie*, ulegnie zmianie polegającej na*:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
* - niepotrzebne skreślić

Do niniejszego wniosku załączam:
-

-

-

-

-

kopię aktualnego dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np.
wypis aktu notarialnego, odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, wypis
z rejestru gruntów),
plan orientacyjny w skali 1:10000 ÷25000 z zaznaczeniem położenia ww. działki
2 egz. kopii mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500
zawierającej:
- przebieg drogi,
- naniesione granice działek,
- proponowaną lokalizację zjazdu lub zaznaczenie zjazdu do przebudowy z jego
charakterystycznymi parametrami (szerokość jezdni, szerokość całkowita,
promienie łuków/skosy, długość),
- warunki widoczności dla pojazdów użytkujących zjazd
- określenie sposobu utwardzenia nawierzchni i poboczy,
projekt zagospodarowania działki wraz z określeniem sposobu włączenia
przedmiotowej inwestycji, o ile budowa lub przebudowa zjazdu związana jest ze
zmianą zagospodarowania działki,
projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
zjazdu - o ile projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany jest wymagany i został już sporządzony przez
wnioskodawcę,
kopię decyzji o warunkach zabudowy terenu lub wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania gminy lub miasta,
oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez właściciela/właścicieli działki jeżeli z
wnioskiem występuje osoba reprezentująca interes strony postępowania wraz z
oryginałem potwierdzenia wniesienia zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w
kwocie 17,00 zł ( dokonanej na konto lub w kasie Urzędu Miasta Kościerzyna),
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 ( Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.) oraz według
stawki określonej w tabeli część III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie
skarbowej ( należy wpłacić na konto lub w kasie Urzędu Miasta Kościerzyna)
inne dokumenty:
- ……………………………………………..
- ……………………………………………..
- ……………………………………………..

Nie podlegają opłacie skarbowej decyzje w sprawach dotyczących połączenia drogi publicznej z
nieruchomością wykorzystywaną wyłącznie na cele mieszkaniowe (art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy o opłacie
skarbowej).

Forma odbioru decyzji: osobiście / pocztą*

................................................................
(podpis wnioskodawcy)

