................................... dn. .....................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
(Wnioskodawca)

Telefon............................................................
NIP/PESEL.....................................................

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych
ul. Graniczna 24.
26-600 Radom

WNIOSEK NA LOKALIZACJĘ / PRZEBUDOWĘ * ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ
Wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację */przebudowę* zjazdu indywidualnego*/publicznego*
z drogi powiatowej nr .................... w miejscowości …............................................................................. do
nieruchomości, tj. działki o nr ewidencyjnym gruntów ……………………………….......................
Oś zjazdu zlokalizuję w odległości……………. m od granicy działki nr ew. geod …………………/**
Przebudowa zjazdu polegać będzie na …………………………………………………………….../***
Nieruchomość ta jest wykorzystywana na cele ……………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………
Po wykonaniu*/przebudowie* zjazdu, sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie zmianie*, ulegnie zmianie
polegającej na* ………………………………………………………………………................................
……………………………………………………………………………………………………………
Do niniejszego wniosku załączam:
1.
kopię mapy zasadniczej (sytuacyjno – wysokościowej) dla danego terenu w skali 1:500 lub 1:1000,
zawierającą informację o zagospodarowaniu działek sąsiednich – 2 egz.
2.
oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości objętej inwestycją (druk oświadczenia stanowi
załącznik nr 1.) – 1 egz.
3.
projekt zagospodarowania działki wraz z określeniem sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi,
o ile budowa lub przebudowa zjazdu jest związana ze zmianą zagospodarowania działki* - 1 egz.
4.
kopię decyzji o warunkach zabudowy terenu lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wraz z informacją odnośnie przewidzianego w planie sposobu obsługi komunikacyjnej obszaru
na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość - 1 egz.
5.
dowód zapłaty opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (w przypadku
wystąpienia w imieniu osób trzecich)
6.
dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację/przebudowę zjazdu w
wysokości 82 zł (nie dotyczy zjazdów indywidualnych do posesji przeznaczonych wyłącznie na cele
mieszkalne, odpowiednio udokumentowanych).
Opłatę skarbową należy wpłacać na konto Urząd Miejski w Radomiu wydział Budżetu i Podatków Bank PKO S.A. II
O/Radom nr 52124032591111001013406544
Od obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art.
7 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.)

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej (artykuł 233 kodeksu karnego) potwierdzam własnoręcznym podpisem
prawdziwość danych umieszczonych powyżej.
*niepotrzebne skreślić

** dotyczy wniosku o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu
*** dotyczy wniosku o wydanie zezwolenia na przebudowę zjazdu

......................................................
Podpis wnioskodawcy

Dodatkowe informacje można uzyskać w PZDP Radom, pod nr tel. 0 – 48 38 15 063
1. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*) na przetwarzanie przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26-600 Radom, moich
danych osobowych podanych w składanym wniosku – dotyczy podanego numeru telefonu, w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego oraz
podanego numeru NIP/PESEL*) w celu prawidłowej identyfikacji podmiotu/osoby przy ewentualnej egzekucji w zakresie należności wynikających z decyzji
wydanej na podstawie złożonego przez mnie wniosku.
2. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016)
zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych obowiązującą w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych
w Radomiu dostępną na stronie internetowej pod adresem http://pzd-radom.finn.pl/bipkod/18592469 oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PZDP i znam
przysługujące mi prawa.
3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości email na adres: iod@pzdp.radom.pl lub złożenie osobiste
w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24, 26-600 Radom
*) niepotrzebne skreślić

Data: ………………………………

…………………………………………..
(podpis)

Załącznik nr ………….
……………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………………..
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

…………………………………………………..
(adres zamieszkania)

…………………………………………………..
(PESEL lub NIP)

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych
ul. Graniczna 24
26-600 Radom

OŚWIADCZENIE
oświadczam, że:
- jestem właścicielem*/ użytkownikiem wieczystym*, użytkownikiem*, zarządcą*, dzierżawcą nieruchomości*,
inne*:…………………………………………………………………………………...
adres nieruchomości/ numer działki* ………………………………………………................................
……………………………………………………………………………………………………………

Świadomy(a)* odpowiedzialności karnej (artykuł 233 kodeksu karnego) potwierdzam własnoręcznym
podpisem prawdziwość danych umieszczonych powyżej.
………………………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

*niepotrzebne skreślić

1. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*) na przetwarzanie przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26-600
Radom, moich danych osobowych podanych w składanym wniosku – dotyczy podanego numeru telefonu, w celu przeprowadzenia
postępowania administracyjnego oraz podanego numeru NIP/PESEL*) w celu prawidłowej identyfikacji podmiotu/osoby przy ewentualnej
egzekucji w zakresie należności wynikających z decyzji wydanej na podstawie złożonego przez mnie wniosku.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości email na adres: iod@pzdp.radom.pl
lub złożenie osobiste w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24, 26-600 Radom
*) niepotrzebne skreślić
Data: ………………………………

………………………………………… ..
(podpis)

