…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………, ……………………………… r.
(miejscowość i data)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz adres lub nazwa i siedziba
podmiotu występującego z wnioskiem)

Zarząd Drogowy
POWIAT SĘPOLEŃSKI
ul. Koronowska 5
89-400 Sępólno Krajeńskie

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu / przebudowę / remont zjazdu
Wnoszę o zezwolenie i wydanie warunków technicznych na lokalizację*/przebudowę*/remont* zjazdu
z drogi publicznej kategorii powiatowej nr …………………… relacji ……………………………………………………………………………………………
w miejscowości …………………………………………………………… do działki o n-rze ewid. ……………………………… obręb ewid.
………………………………………………………………………… gmina ………………………………………………………………………………………………………………………………

Nieruchomość ta jest wykorzystywana na cele …………………………………………….………………………………………………………………………………
Po wybudowaniu*/przebudowie*/remoncie* zjazdu sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie
zmianie*/ulegnie zmianie* na ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………
podpis wnioskodawcy

Do wniosku załączam (zaznaczyć właściwe):
1)

szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z proponowaną lokalizacją zjazdu,

2)

kopie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,

3)

oryginał pełnomocnictwa, jeśli strona działa przez pełnomocnika, wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie
należnej opłaty skarbowej (17,00 PLN) gotówką w kasie organu podatkowego (Urząd Miejski w Sępólnie Kraj.,
ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie) lub bezgotówkowo na rachunek tego organu z dopiskiem przedmiotu
opłaty,

4)

w przypadku zjazdów publicznych (zjazdy do obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
a w szczególności do stacji paliw, obiektu gastronomicznego, hotelowego, przemysłowego, handlowego lub
magazynowego) oraz zjazdów indywidualnych do nieruchomości wykorzystywanej na cele inne niż mieszkaniowe dokumentem potwierdzającym uiszczenie należnej opłaty skarbowej (82,00 PLN) gotówką w kasie organu podatkowego
(Urząd Miejski w Sępólnie Kraj., ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie) lub bezgotówkowo na rachunek tego
organu z dopiskiem przedmiotu opłaty.

URZĄD MIEJSKI W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
BGŻ PNP PARIBAS
Nr: 75 2030 0045 1110 0000 0286 4620.
Z opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.
Z opłaty skarbowej z tytułu udzielenia pełnomocnictwa zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783).

* - niepotrzebne skreślić

