Turośń Kościelna, dn. 


(imię i nazwisko wnioskodawcy)


Wójt Gminy Turośń Kościelna


(adres zamieszkania)



18-106 Turośń Kościelna

(nr telefonu)

ul. Białostocka 5

WNIOSEK
Uprzejmie proszę o udzielenie zezwolenia na lokalizację zjazdu*, przebudowę istniejącego zjazdu* z drogi
gminnej

nr

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

na

działkę

nr

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

położoną

w miejscowości ............................................................... przy ulicy ..........................................
Przedmiotowa droga jest / nie jest* drogą publiczną.
Nieruchomość

ta

obecnie

jest

wykorzystywana

na

cele.............................................................. .........................................................................................................
.......................................
Po wykonaniu zjazdu*, przebudowie istniejącego zjazdu* sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie
zmianie*, ulegnie zmianie polegającej na*:
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................
Do niniejszego wniosku załączam:

kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki,

kopię mapy w skali 1:500 lub 1:1000 zawierającą: przebieg drogi, całą powierzchnię działki, proponowaną lokalizację zjazdu
na drodze gminnej, lub zaznaczenie zjazdu do przebudowy,

do wniosku na przebudowę zjazdu należy dodatkowo dołączyć: przekrój podłużny, poprzeczny i konstrukcję zjazdu,

pełnomocnictwo udzielone przez właściciela działki jeżeli z wnioskiem występuje osoba reprezentująca interes strony
postępowania wraz z oryginałem potwierdzenia wniesienia zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł
(dokonanej na konto lub w kasie Urzędu Gminy),

dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu w wysokości 82,00 zł (decyzja o zezwoleniu na
lokalizację zjazdu z drogi publicznej jest zwolniona z opłaty skarbowej, jeżeli dotyczy budownictwa mieszkaniowego).
* niepotrzebne skreślić

................................................................
(podpis wnioskodawcy)

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna,
reprezentowany przez Wójta Gminy Turośń Kościelna. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub
telefonicznie pod numerem 85 7158000
Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami gminnymi, wynikających z Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych
przez Urząd Gminy.
Pełna
treść
obowiązku
informacyjnego
dostępna
jest
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
pod
adresem:
http://bip.ug.turosn.wrotapodlasia.pl/ochrona_danych_osobowych.

