. . . . . . . . . . . . . . . ., dnia . . . . . . . . . . . . .
......................................
(Wnioskodawca)

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego
Adres do korespondencji:
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
ul. 1 Maja 3
47 – 400 RACIBÓRZ

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu
Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wnoszę
o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego / publicznego* z drogi
powiatowej nr .................... (działka nr ...................., obręb ....................) na działkę
nr ...................., AM - ...................., obręb ...................., w miejscowości ...................., przy
ul. ...................., na czas nieokreślony/określony do dnia ....................*.
Wyjaśniam, że powyższy zjazd będzie przeznaczony do obsługi komunikacyjnej
………………………………………………….……….…………………………………………….
(określić obiekt obsługiwany przez zjazd)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Do wniosku dołącza się**:
1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1: 1000 z oznaczoną lokalizacją zjazdu.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
3. Pełnomocnictwo udzielone przez wnioskodawcę wraz z dowodem uiszczenia opłaty
skarbowej***.
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej****.
* niepotrzebne skreślić
** zarządca drogi może także zażądać innych dokumentów
*** dotyczy wniosku złożonego za pośrednictwem pełnomocnika
**** zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j.: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1827) decyzja o zezwoleniu na lokalizację zjazdu z drogi publicznej jest zwolniona z opłaty skarbowej,
jeżeli dotyczy budownictwa mieszkaniowego. W pozostałych wypadkach, wydanie powyższej decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł (załącznik do ustawy o opłacie skarbowej, część III, poz. 44 pkt 2).

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.
........................................................................
........................................................................
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie informacji nieobowiązkowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, którym jest Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, mający siedzibę w Raciborzu, przy ul. 1 Maja 3, w celu realizacji ww. wniosku.
Znana mi jest treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych klientów Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu dotycząca moich
praw wynikających z „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób, fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
……………………………………………………
(data i własnoręczny podpis)

