……………………………………………………………

………………………………………….

Wnioskodawca – imię i nazwisko lub nazwa

Miejscowość, data

……………………………………………………………
……………………………………………………………
Adres wnioskodawcy
…………………………………….……………………………………………………
Telefon

……………………………………………………………

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie

Pełnomocnik – imię i nazwisko lub nazwa

ul. Bieszczadzka 1
……………………………………………………………
38-400 Krosno
……………………………………………………………
Adres Pełnomocnika
………………………………………………………………………………………
Telefon

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ / PRZEBUDOWĘ* ZJAZDU

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wnoszę o wydanie
zezwolenia na lokalizację / przebudowę* zjazdu indywidualnego / publicznego* z drogi powiatowej
nr ………………………. przebieg drogi ………………………………………………………………………………………………………………….…
oznaczonej jako działka nr ewid. ………….. do działki o nr ewid. …………………………………………………………………………..….….
położonej w miejscowości ………………………………………………………………………………………….………………….………………………..
Zjazd projektowany będzie do* ……………………………………………………………………………………………………………………….………
Przebudowa zjazdu będzie polegać na* ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nieruchomość ta jest wykorzystywana na cele .............................................................................................................
Po wykonaniu zjazdu*, przebudowie istniejącego zjazdu* sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie zmianie*
/ ulegnie zmianie polegającej na* .................................................................................................................

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
Podpis wnioskodawcy/ów lub pełnomocnika
*

niepotrzebne skreślić

Do wniosku o zezwolenie na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu* należy dołączyć:
1. Kserokopię aktualnej kopii mapy zasadniczej lub kserokopię mapy do celów projektowych w skali 1:500
obejmującej zakres przedmiotowej nieruchomości w nawiązaniu do drogi, z zaznaczonym proponowanym
miejscem lokalizacji zjazdu i widocznymi granicami nieruchomości, której wniosek dotyczy.
2. Kopię odpisu księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lub oświadczenie o prawie
do dysponowania nieruchomością.
3. W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika - dokument stwierdzający udzielenia
pełnomocnictwa (albo urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za
złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Opłatę w wysokości 17zł. należy
wpłacić na konto Urzędu Miasta Krosna.
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o zezwoleniu na lokalizację zjazdu w wysokości
82 zł. Zwolnienie z opłaty – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z póż.zm) 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).

