3.1.
.........................................................
(wnioskodawca)

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

........................................................

.......................................................
(adres, nr telefonu)

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Szpitalna 14
34-400 Nowy Targ
tel. 18 26 628 88

WNIOSEK
Wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu, przebudowę istniejącego zjazdu* z drogi
powiatowej nr……………………………………w miejscowości…………………………………..…
do nieruchomości, pól uprawnych *, tj. działki o nr ewidencyjnym gruntów………………………… .
Oświadczam, że jestem właścicielem, użytkownikiem wieczystym, zarządcą, dzierżawcą * przedmiotowej nieruchomości.
Nieruchomość ta jest obecnie wykorzystywana na cele…………….…………………………………..
Po wykonaniu zjazdu*, przebudowie istniejącego zjazdu* sposób wykorzystania nieruchomości nie
ulegnie zmianie*, ulegnie zmianie polegającej na*………………………………..................................
………………………………………………………………..(określenie planowanej inwestycji).
Do niniejszego wniosku załączam:
1. kopię mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) dla danego trenu w skali 1:500 lub 1:1000 zawierającą
informację o sposobie zagospodarowania działek sąsiednich;
2. lokalizację zjazdu według pikietaża na drodze lub plan orientacyjny;
3. kopię decyzji o warunkach zabudowy terenu ( o ile jest wymagana ) lub informację o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
4. projekt zagospodarowania działki wraz z określeniem sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi, o ile budowa lub przebudowa zjazdu jest związana ze zmianą zagospodarowania działki;
5. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny nieruchomości;
(w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości - 17 zł. Od obowiązku jej uiszczania zwolnione są m.in. jednostki budżetowe terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej).

6.
7.
8.

kopię mapy ewidencyjnej z wypisami z rejestru gruntów dla działek sąsiednich.
dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej - 82 zł za zezwolenie (nie dotyczy zjazdów indywidualnych do
posesji przeznaczonych wyłącznie na cele mieszkaniowe **/;
………………………………………………………***/

………......................................
podpis wnioskodawcy
*/ niepotrzebne skreślić
**/ organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Burmistrz Miasta Nowy Targ, opłata skarbowa
płatna na konto Urzędu Miasta Nowy Targ lub kasie UM, Nowy Targ ul. Krzywa 1, lub kasie Starostwa Powiatowego, Nowy
Targ, ul. Harcerska 1.
***/ zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarząd dróg może żądać dodatkowych dokumentów

