…………………………….. dn. ……………………….. .
(miejscowość)

(data)

………………………………………..…………
…………………………………..………………
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
(Imię, Nazwisko, adres, nr telefonu lub nazwa
i siedziba firmy, nr NIP, nr REGON, nr telefonu)

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego
ul. Chramcówki 15
34-500 Zakopane
WNIOSEK
Wnioskuję o wydanie zezwolenia na lokalizację: zjazdu, przebudowę istniejącego zjazdu,
z drogi powiatowej nr, nazwa: …………………………………………………………………………………………………….………………..
w miejscowości …………………………………………………………………………………… do nieruchomości, pól uprawnych,
tj. działki ewidencyjnej nr ………………………………………………………………………………………………….………………………….
Oświadczam, że jestem właścicielem,
przedmiotowej nieruchomości.

użytkownikiem

wieczystym,

zarządcą,

dzierżawcą

Nieruchomość ta jest obecnie wykorzystywana na cele: ………………………………………………………………………………..
Po wykonaniu zjazdu, przebudowie istniejącego zjazdu, sposób wykorzystania nieruchomości: nie ulegnie
zmianie, ulegnie zmianie polegającej na (określić planowaną inwestycję): ………………………………………..……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
W załączeniu:
1. Kopia mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) dla danego terenu w skali 1:500 lub 1:1000 zawierająca informacje
o sposobie zagospodarowania terenu działek sąsiednich.
2. Lokalizacja zjazdu według pikietaża na drodze lub plan orientacyjny.
3. Kopia decyzji o warunkach zabudowy terenu (o ile jest wymagana) lub informacja o zgodności zagospodarowania nieruchomości
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
4. Projekt zagospodarowania działki wraz z określeniem sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi, o ile budowa
lub przebudowa zjazdu jest związana ze zmianą zagospodarowania działki.
5. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny nieruchomości.
(w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa z oryginałem dowodu
zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Od obowiązku jej uiszczenia zwolnione są m.in. jednostki budżetowe, jednostki
samorządu terytorialnego, na podstawie art. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej.
6. Kopia mapy ewidencyjnej z wypisami z rejestru gruntów dla działek sąsiednich.
7. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej -  82 zł za zezwolenie (nie dotyczy zjazdów indywidualnych do posesji przeznaczonych
wyłącznie na cele mieszkaniowe).
8. Inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… .

……………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)
/

niepotrzebne skreślić.
organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Burmistrz miasta Zakopane. Oplata skarbowa płatna
na konto Urzędu Miasta Zakopane (możliwość dokonania wpłaty w kasie Starostwa powiatowego w Zakopanem).
 /
zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji Zarząd Powiatu może żądać dodatkowych dokumentów.
 /

