Wąbrzeźno, dnia.............................
Wnioskodawca
...........................................................
...........................................................
...........................................................
(imię i nazwisko, adres lub nazwa i siedziba
podmiotu, nr kodu pocztowego, tel/fax)
Burmistrz Wąbrzeźna
ul. Wolności 18
87-200 Wąbrzeźno
WNIOSEK
Proszę o wydanie zgody na lokalizację nowego /przebudowę istniejącego /
zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości/ działki nr..........................w
Wąbrzeźnie służącego jako zjazd indywidualny/publiczny.
Nieruchomość ta jest/będzie wykorzystywana na cele........................................
...............................................................................................................................
1. Inwestor.............................................................................................................
adres: ulica.........................................................................................................
kod......................... miejscowość......................................telefon.....................
PESEL..........................NIP..............................................REGON..................
2.Szczegółowe określenie lokalizacji wnioskowanego zjazdu:
droga gminna nr .....................................strona prawa / lewa*..........................
ulica ....................................................miejscowość...........................................
nr ewidencyjny działki, do której projektowany jest zjazd .................................
3.Parametry techniczne zjazdu zgodnie z rozporządzeniem 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. z 1999 r.,
Nr 43, poz. 430).
(indywidualny, publiczny)...................................................................................
4.Zjazd z drogi gminnej będzie stanowił połączenie z działką
zabudowaną/przeznaczoną pod zabudowę z budynkiem mieszkalnym:
TAK/NIE
......................................
(podpis wnioskodawca)
Wymagane dokumenty:


niepotrzebne skreślić

1. mapa orientacyjna z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją,
2. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 ze wskazaniem
lokalizacji zjazdu,
3. wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
objętego inwestycją, a w razie jego braku kopię prawomocnej decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, (nie dotyczy
przebudowy istniejącego zjazdu),
4. kopia wypisu z rejestru gruntów,
5. pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w
postępowaniu przez pełnomocnika, wraz z dowodem zapłaty opłaty
skarbowej 17,00 zł do właściwego organu podatkowego – Urzędu Miasta
Wąbrzeźno nr konta 26 2030 0045 1110 0000 0219 3680
Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu podlega opłacie skarbowej w
wysokości 82,00 zł. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do
wniosku.
Zezwolenie na lokalizację zjazdu stanowiącego połączenie z działką
zabudowaną/przeznaczoną pod zabudowę z budynkiem mieszkalnym, nie
podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1827)

