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POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w WIERUSZOWIE

Chotynin 53
98 – 430 Bolesławiec

WNIOSEKWnoszę  o  wydanie  zezwolenia  na  lokalizację  zjazdu (indywidualnego*, publicznego*  na  czas  nieokreślony*,  na  czas  określony*),  przebudowę  istniejącego zjazdu* z drogi powiatowej  nr ......................... w miejscowości ……………….…………………..…….do nieruchomości*, pól uprawnych*  tj. działki o nr ewidencyjnym gruntów.............................Nieruchomość ta jest wykorzystywana na cele ........................................................................................Po  wykonaniu  zjazdu*,  przebudowie  istniejącego  zjazdu*  sposób  wykorzystania nieruchomości nie ulegnie zmianie*, ulegnie zmianie polegającej na*..........................................……………………………………………………………………………………………………………………………………Do niniejszego wniosku załączam:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granici podaniem wymiarów planowanej lokalizacje zjazdu.2. Informację o zagospodarowaniu terenu (nieruchomości).
3. Kopie dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
4. Dokument stwierdzający zgodność zagospodarowania nieruchomości przylegającej do drogi z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (wypis i wyrys  z miejscowego planu zagospodarowania terenu bądź decyzja o ustaleniu warunków zabudowy lub decyzja lokalizacji celu publicznego).
Opłata skarbowa:-  Składający  wniosek  o  wydanie  zezwolenia  na  lokalizację  zjazdu  (publicznego)  z  drogi      (przebudowę zjazdu z drogi) do nieruchomości położonej przy drodze, zobowiązany jest       załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości:  82,00 zł.  wniesionej 
    gotówką lub na rachunek właściwego organu podatkowego – Urząd Miasta w Wieruszowie,     zgodnie z Częścią III ust. 44 pkt. 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz.     1635 z 2006 r.).  (Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, od wydania zezwolenia, powstaje z      chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia).- Zezwolenie na lokalizację zjazdu stanowiącego połączenie z działką zabudowaną / przeznaczoną    pod zabudowę budynkiem mieszkalnym nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2    ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.    1635).- Oryginał pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez     pełnomocnika, wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej 17,0 zł wniesionej gotówka lub na     rachunek do  właściwego organu  podatkowego –  Urząd Miasta  w Wieruszowie,  zgodnie      z Częścią IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r.,  Nr 225,  poz. 1635).
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