Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę*
zjazdu z drogi publicznej gminnej

Grodzisk Wlkp., dnia.................................
.......................................................................
(imię, nazwisko, nazwa Wnioskodawcy)

......................................................................
(adres)

.......................................................................
(telefon kontaktowy)

Urząd Miejski w Grodzisku Wlkp.
ul. Stary Rynek 1
62-065 Grodzisk Wielkopolski
Wydział Inwestycyjny

WNIOSEK
Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470
ze zm.) wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę istniejącego* zjazdu
z drogi publicznej gminnej ul. ................................................... o nr działki...........................,
w miejscowości .................................................................................. do nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym …........................................
Oświadczam, że jestem właścicielem / użytkownikiem wieczystym /zarządcą / dzierżawcą*
przedmiotowej nieruchomości.

............................................................................
(podpis Wnioskodawcy)

Załączniki:
1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji planowanego
zjazdu oraz zawierającą informację o sposobie zagospodarowania działek sąsiednich.
2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
3. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
4. Pełnomocnictwo w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora wraz z kopią dowodu
wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.
5. Kserokopię dowodu wpłaty za wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę
zjazdu.
Zgodnie z częścią III ust.44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) wniosek podlega opłacie skarbowej
w wysokości 82,00 zł od zezwolenia na lokalizację/przebudowę istniejącego*zjazdu
z nieruchomości przylegającej do pasa drogi gminnej.
* niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego (62-065) przy ulicy Stary Rynek 1. Z
administratorem można skontaktować się mailowo: grodzisk@grodzisk.wlkp.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora. Burmistrz Grodziska Wlkp. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się
mailowo: iod@grodzisk.wlkp.pl.
Dane przetwarzane są dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację /
przebudowę/ istniejącego zjazdu z drogi publicznej gminnej, na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych,
którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej
wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej www.grodzisk.wlkp.pL w zakładce: „Ochrona danych
osobowych”.

