
…................................   …..................................
(miejscowość, data)

…................................

….................................
imię i nazwisko, adres wnioskodawcy

Wójt Gminy Drużbice
Drużbice 77A
97-403 Drużbice

WNIOSEK
 

o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę* zjazdu z drogi gminnej

Zwracam  się  z  wnioskiem  o  wydanie  zezwolenia  na  lokalizację  zjazdu  /  przebudowę

istniejącego  zjazdu*) z  drogi  gminnej  do  nieruchomości  w  miejscowości

……………………………………...  zlokalizowanej  na  działce  nr  ewidencyjny  …........……………    

w obrębie geodezyjnym …....……….…….………. wg lokalizacji przedstawionej na mapce sytuacyjnej

stanowiącej załącznik do wniosku.

Oświadczam,  że  jestem  właścicielem  /  użytkownikiem*  (użytkownikiem  wieczystym,

użytkownikiem, zarządcą, dzierżawcą*) przedmiotowej nieruchomości. 

Nieruchomość  ta  jest  wykorzystywana  na  cele  (określić  inwestycję:  dom,  garaż,  budynek

gospodarczy, budynek na działalność gospodarczą, inny *)     ………………………………………….

Po  wybudowaniu  zjazdu  /  przebudowie  istniejącego  zjazdu*  sposób  wykorzystania

nieruchomości:  nie  ulegnie  zmianie  /  ulegnie  zmianie  polegającej  na*)

……………………………………………………………………...

Wykaz załączników:
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu  -  1 egz.
 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł

prawny do nieruchomości do której ma być wybudowany zjazd – 1 szt.
 Pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje inwestor udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych,

do załatwiania spraw formalno-prawnych w zakresie prowadzenia przed zarządcą drogi procedury związanej z zajęciem
pasa drogowego. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).
strona zobowiązana jest do wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17,00zł w kasie Urzędu Gminy.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (zgodnie z art. 33 §
3 Kpa. i art. 76a § 2 Kpa.).

Opłata skarbowa:
 Nie podlega opłacie skarbowej zezwolenie dot. zjazdu związanego z budownictwem mieszkaniowym (art. 2 ust. 1 pkt. 2

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).
 Zezwolenie  na  lokalizację  nowego zjazdu/przebudowę istniejącego  zjazdu  dla  celów niezwiązanych  z  budownictwem

mieszkaniowym – 82 zł  (tabela część III poz. 44 pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem

............................................
              (podpis Inwestora lub Pełnomocnika)

*/  niepotrzebne skreślić
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