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

.................................................................
.................................................................
.................................................................
(adres wnioskodawcy, telefon kontaktowy)

Zarząd Dróg Powiatowych
w Międzyrzeczu
Skoki 21
66-300 Międzyrzecz
WNIOSEK
1. Wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację / budowę / przebudowę )* zjazdu indywidualnego /
publicznego)* z drogi powiatowej nr ..............., położonej na dz. o nr ewid. ................. w obrębie
geodezyjnym ......................................, gm. ....................................,
do nieruchomości / pól uprawnych )* położonej (-ych) na działce (-kach) o nr ewid. ..............................., w
obrębie geodezyjnym ..............................................., gmina ...............................................................,
- w obszarze zabudowanym miejscowości ......................................, ulica ..............................................
- na odcinku drogi od msc. .................................. do msc. ..............................................
2. Oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem wieczystym / zarządcą /
dzierżawcą )* nieruchomości o nr …………………………………………………………………………………...
3. Nieruchomość (-ści) jest / będzie )* wykorzystywana ....................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(określić przeznaczenie nieruchomości)

4. Po wybudowaniu / przebudowie zjazdu sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie zmianie / ulegnie
zmianie )* polegającej na ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(określić planowaną inwestycję)

Załączniki:
1) pełnomocnictwo inwestora / odpis / wypis / kopia )* – dotyczy / nie dotyczy)*
2) dowód zapłaty opłaty skarbowej: 17,00 zł - pełnomocnictwo, 82,00 zł - zezwolenie na lokalizację zjazdu )**
3) aktualny wypis z rejestru gruntów obejmujący działkę inwestora oraz działkę drogową,
4) kserokopię ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy lub kserokopię wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (wymagane przy lokalizacji zjazdu),
5) ............. egz. aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (może być kopia) danego terenu zawierającą
informację o zagospodarowaniu działek sąsiednich )***
lub / i odpowiednio
6) ........... egz. projektu zagospodarowania działki (może być kopia) wraz z określeniem sposobu włączenia
przedmiotowej inwestycji do drogi (o ile lokalizacja, budowa lub przebudowa zjazdu jest związana ze zmianą
zagospodarowania działki) )*** ,

7) ................................................................................................................................................................. )****

......................................................
czytelny podpis wnioskodawcy

verte!

-2)* niepotrzebne skreślić
)** zezwolenie dot. budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej
)*** ilość map odpowiada liczbie stron postępowania + 1 egz. dla ZDP + 1 egz. dla właściwego Urzędu
Miejskiego lub Gminy
)**** zależnie od charakteru inwestycji zarządca drogi może zażądać dodatkowych dokumentów
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