
……………………………………                                                     Zamość, dnia ………………….
  (imię i nazwisko)

……………………………………

……………………………………
(adres)

……………………………………
    (nr telefonu)

Zarząd Dróg Grodzkich 
w Zamościu
ul. Kilińskiego 86
22-400 Zamość

Wniosek
o wydanie zezwolenia na lokalizację nowego zjazdu / przebudowę istniejącego zjazdu* :

□ zwykłego □ technicznego □ awaryjnego **

Zwracam  się  z  uprzejmą  prośbą  o  wyrażenie  zgody  na  lokalizację / przebudowę* zjazdu z

ul. …………………………...………..……… w Zamościu na działkę nr geod. ……………………………

na cele…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(opisać aktualny oraz planowany sposób wykorzystywania nieruchomości i charakterystykę obiektu do którego projektowany jest zjazd: rodzaj

działalności,  wielkość  obiektu,  wielkość  i  struktura  ruchu  generowanego  przez  obiekt,  liczba  miejsc  postojowych,  powierzchnia  użytkowa

mieszkań/usług). 

Do niniejszego wniosku załącza się:
1. Kopię aktualnej mapy zasadniczej lub mapy do celów projektowych w skali 1:500/1:1000 obejmującej

zakres przedmiotowej nieruchomości w nawiązaniu do drogi z zaznaczonym proponowanym miejscem
lokalizacji zjazdu (zjazd wrysowany w dowiązaniu do krawędzi jezdni i zwymiarowany).

2. Oświadczenie  o prawie do  dysponowania nieruchomością  na  cele  budowlane  lub  kopię aktualnego
dokumentu  stwierdzającego  tytuł  prawny  do  nieruchomości  (np.  wypisu  aktu  notarialnego,  odpisu
księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, wypisu z rejestru gruntów).

3. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zamość.
4. Wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS (nie dotyczy inwestorów indywidualnych).
5. Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis  pełnomocnictwa oraz  oryginał  dowodu zapłaty

opłaty  skarbowej  w  wysokości  17,00  zł  (słownie  siedemnaście  złotych)  za  złożenie  dokumentu
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opłata nie dotyczy dróg wewnętrznych).***

Powołaną opłatę skarbową należy uiścić na konto:
Urząd Miasta Zamość
ul. Rynek Wielki 13 
22-400 Zamość 
PKO BP S.A. O/Zamość 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877
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6. Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł (słownie osiemdziesiąt dwa złote) za
wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu (nie dotyczy dróg wewnętrznych).
Uwaga: wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu do nieruchomości na której znajduje się budynek
mieszkalny,  a  także wydanie  zezwolenia  na lokalizację  zjazdu do nieruchomości  dla  której  strona
posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego lub ostateczną decyzję
o zatwierdzeniu projektu budowlanego – nie podlega opłacie skarbowej.

Powołaną opłatę skarbową należy uiścić na konto:
Urząd Miasta Zamość
ul. Rynek Wielki 13 
22-400 Zamość 
PKO BP S.A. O/Zamość 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877

*         -  niepotrzebne skreślić;
**       -  wskazać właściwe:

zjazd zwykły – przeznaczony do ruchu pojazdów albo pojazdów, pieszych i osób  poruszających się 
przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch,
zjazd techniczny – przeznaczony wyłącznie do ruchu pojazdów obsługi drogi oraz wyjątkowo – do 
ruchu pojazdów służb ratowniczych,
zjazd awaryjny – przeznaczony wyłącznie do ruchu pojazdów służb ratowniczych oraz wyjątkowo  do 
ruchu pojazdów obsługi drogi;

***     -  w przypadku wystąpienia w imieniu wnioskodawcy pełnomocnika.

Administratorem  danych  osobowych  podanych  na  formularzu  jest  Zarząd  Dróg  Grodzkich  z  siedzibą
w Zamościu przy ul. Kilińskiego 86.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i mogą w ramach tego
postępowania być udostępnione jednostkom, z którymi niezbędne będzie dokonanie uzgodnień w przedmiocie
wydania zezwolenia na lokalizację elementów uzbrojenia terenu.

Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia wniosku.

...................................................................................................

/Podpis Inwestora lub upoważnionego przedstawiciela /
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