…..…………………………..........................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

(miejscowość, data)

Administracja Zasobów Komunalnych
ul. Szkolna 13,
43-230 Goczałkowice-Zdrój

(dane wnioskodawcy, adres / siedziba, nr telefonu)
Państwa znak …………………………

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu
zgodnie z art. 29 ust. 1, 3 Ustawy z dnia 21.03.1985r., o drogach publicznych.

Proszę o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę* zjazdu indywidualnego / publicznego* z drogi
gminnej ul. ................................................................ działka nr ………………………………………………………………..
na działkę nr ................................................................
Nieruchomość ta jest / będzie* wykorzystywana na cele: mieszkaniowe, działalności gospodarczej*.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(określić obiekt obsługiwany przez zjazd)

Oświadczam, że jestem: właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem wieczystym /
użytkownikiem / zarządcą / dzierżawcą* przedmiotowej nieruchomości.

Do wniosku dołączam (właściwe pole należy zaznaczyć):
1. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000* z zaznaczeniem położenia w/w działki.
2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500* – z projektem zagospodarowania terenu oraz z naniesioną
(proponowaną) lokalizacją zjazdu lub zaznaczeniem istniejącego zjazdu do przebudowy oraz naniesionymi granicami
działek.
3. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do w/w nieruchomości lub oświadczenie o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomością, w przypadku współwłaścicieli w/w nieruchomości należy do wniosku
załączyć ich zgodę.
4. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej* - jeżeli wnioskodawca jest podmiotem
prowadzącym działalność gospodarczą.
5. Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej - jeżeli wnioskodawca
reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
6. Zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł. Obowiązek zapłaty
opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (art. 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia
16.11.2006r., o opłacie skarbowej, stawka określona w tab. cz. III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy.
7. Zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi może żądać dodatkowych dokumentów.
Forma odbioru decyzji: osobiście / pocztą*
*niewłaściwe skreślić.

……..….........................................................
(podpis osoby składającej wniosek)

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 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
(zwane dalej Rozporządzeniem RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) - RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani /Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Administracji Zasobów

Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13, reprezentowana przez Kierownika
Piotra Niemca
2.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

•

w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych;

O wszystkich prawach które przysługuje Pani /Panu w związku z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych mogą się Państwo dowiedzieć na naszej stronie internetowej pod adresem
http://www.bip.azk.goczalkowicezdroj.pl/bipkod/18628259

