RR

________________________
miejscowość i data

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ/PRZEBUDOWĘ* ZJAZDU
Wójt Gminy Stoszowice
Stoszowice 97
57-213 Stoszowice
WYPEŁNIC DRUKOWANYMI LITERAMI

A.

DANE IDENTYFIKACYJNE
WNIOSKODAWCY:

_______________
_______________
imię i nazwisko lub nazwa instytucji/pieczęć

_______________
_______________
adres do korespondencji

B.

DANE IDENTYFIKACYJNE
PEŁNOMOCNIKA:

_______________
_______________
imię i nazwisko

_______________
_______________
adres do korespondencji

_______________
telefon

_______________
telefon

_______________
e-mail

_______________
e-mail

Na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 ze zm.)
WNOSZĘ O WYDANIE ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ/PRZEBUDOWĘ* ZJAZDU
INDYWIDUALNEGO/PUBLICZNEGO*

_ _ _ _ _ _, AM-_ _ _, Obręb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
na działkę nr _ _ _ _ _ _, AM-_ _ _, Obręb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, w granicach
której znajduje się obiekt/teren, o którym mowa w części C wniosku._

z DROGI GMINNEJ - działki nr

C.

CHARAKTERYSTYKA
KOMUNIKACYJNEJ:

OBIEKTU/TERENU

PRZEZNACZONEGO

DLA

OBSŁUGI

_________________________________
_________________________________
_________________________________
określić rodzaj obiektu lub przewidywany sposób uŜytkowania obiektu lub terenu przeznaczonego do obsługi
komunikacyjnej, wielkość obiektu, bilans miejsc postojowych, przewidywaną wielkość i strukturę ruchu
generowanego przez obiekt, ew. rodzaj działalności planowanej w obiekcie

D.

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKOWANEGO ZJAZDU:

1. Miejsce lokalizacji zjazdu:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
określić miejsce lokalizacji zjazdu (moŜna wpisać „wg. załącznika nr X do wniosku”)

2. Parametry techniczne zjazdu:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
określić planowane parametry techniczne wnioskowanego zjazdu,
przewidywane materiały z jakich planuje się wykonać nawierzchnię i.in.

np.:

długość,

szerokość

zjazdu

i.in.,

1

E.

DO WNIOSKU DOŁĄCZAM*:

ILOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW

1.

Kopię mapy zasadniczej lub kopię mapy katastralnej z naniesioną
propozycją lokalizacji zjazdu oraz określeniem jego parametrów
technicznych,*** stanowiącą załącznik nr ____ do wniosku.

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości objętej
inwestycją, jeśli tytuł ten nie wynika z ewidencji gruntów i budynków.
3. Wykaz działek, których dotyczy wniosek - wspomniany wykaz dołączyć
w przypadku braku miejsca we wstępie wniosku.
4. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.
5. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.
Zgodnie z częścią III pkt. 44 wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek
oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ustawy o opłacie skarbowej stawka opłaty skarbowej wynosi 82,00 zł. Opłacie skarbowej nie podlegają
sprawy budownictwa mieszkaniowego. ^

6.

_______________
Podpis wnioskodawcy(ów) lub pełnomocnika

WyraŜam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych zawartych w składanym wniosku dla celów związanych
z prowadzeniem wnioskowanego postępowania administracyjnego oraz oświadczam, Ŝe jestem właścicielem/
uŜytkownikiem wieczystym/ zarządcą/ dzierŜawcą * nieruchomości na którą planowany jest zjazd.

_______________
Podpis wnioskodawcy(ów) lub pełnomocnika

Uwaga:
1. Wniosek wraz z załącznikami, naleŜy złoŜyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Stoszowice (Stoszowice 97 –
pierwsze piętro) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice.
2. Wnioskodawca, który złoŜy niekompletny wniosek zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego, zostanie wezwany do uzupełnienia braków we wniosku w terminie 7 dni od
daty otrzymania wezwania. Nie usunięcie braków w podanym terminie, spowoduje pozostawienie podania bez
rozpoznania.
3. W zaleŜności od przedmiotu sprawy i załączonych dokumentów, zarządca drogi moŜe wystąpić do
wnioskodawcy
o
uzupełnienie
danych
w
zakresie
niezbędnych
do
wydania
zezwolenia
na
lokalizację/przebudowę zjazdu.

*
***
^

niepotrzebne skreślić
z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (II piętro, pok. 307, ul. Bolesława
Prusa 5, 57-200 Ząbkowice Śl.)
opracowano na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225
poz. 1635)

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 ze zm.), Rozporządzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 ze zm.). Opracowała: RR.A.B.
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