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

……………………………………………………...
………………………………………………………
(oznaczenie wnioskodawcy)

……………………………………………………..
(adres, Tel.)

…………………………………………………….
Oznaczenie pełnomocnika
(jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika)

Gmina Ustrzyki Dolne
Ul. Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne
WNIOSEK
Dotyczący wydania zgody na lokalizację zjazdu
Wnoszę o wydanie zgody na lokalizację/przebudowę* zjazdu z drogi publicznej
nr……........................ do nieruchomości na dz. nr. ……………………….. położonej w m-ci
………………………………………………
Oświadczam, ze jestem właścicielem/ użytkownikiem wieczystym/ użytkownikiem/
dzierżawcą/* przedmiotowej nieruchomości.
Nieruchomość ta jest wykorzystywana na cele ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Po wybudowaniu/przebudowie/* zjazdu sposób wykorzystania nieruchomości nie ulega
zmianie/ ulegnie zmianie polegającej na* ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Do wniosku należy dołączyć :
1) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
2) 2 egz. mapy zasadniczej w skali 1 : 500 lub 1 : 1000 (może być kserokopia) danego terenu
zawierającą informację o zagospodarowaniu działek sąsiednich,
3) kserokopię decyzji o warunkach zabudowy terenu ( o ile jest ona wymagana).
4) uproszczony projekt budowlany zjazdu – 2 egz.
5) wyliczoną powierzchnię zjazdu w pasie drogowym
6) pełnomocnictwo albo jego odpis, wypis lub kopię - w przypadku wystąpienia w imieniu Inwestora
osób trzecich,
7) dowód wniesienia opłaty skarbowej w oryginale:
a) 17,00 zł - pełnomocnictwo jeżeli ustanowiony został pełnomocnik
b) 82,00 zł - zezwolenie na lokalizację zjazdu )*
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

……………………………………………………
Podpis wnioskodawcy

*) niepotrzebne skreślić

Uwaga o opłatach skarbowych:
1. Wydanie zezwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,0 zł płatnej z chwilą złożenia wniosku o
wydanie zezwolenia na konto:

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych
50 8621 0007 2001 0012 3347 0001
(art. 1 ust 1 pkt 1lit.c ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1000
ze zm.)
2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury lub jego odpisu, wypisu
lub kopii w wysokości 17,00 zł, płatne na konto j.w (art. 1 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 poz.1000 ze zm.)
3. Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.,
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119/1). wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zadania objętego
przedmiotowym wnioskiem przez Administratora Danych Osobowych - Burmistrza Ustrzyk Dolnych, ul. Mikołaja
Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne.
Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Ustrzyki Dolne, dnia ________________

__________________________________
podpis wnioskodawcy

