
............................................                                                 ……………………….., dnia …… - ……  ……  r.                                 

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

............................................                                           Burmistrz Międzyzdrojów 

    oznaczenie strony (imię, nazwisko,  

         adres lub nazwa i siedziba)            ul. Książąt Pomorskich 5          

 

………………………………………….                                     72-500 Międzyzdroje                                                                                     
              

 (NIP lub nr pesel) 

 

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

                   (telefon)                                                                 
 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na lokalizację  / przebudowę  zjazdu w pasie drogowym 

 

 

Wnoszę o wyrażenie zgody na lokalizację / przebudowę)* zjazdu indywidualnego / publicznego)*  

z drogi gminnej nr ................................, położonej na dz. drogowej nr ewid. …………………..  

w miejscowości …………………….……………., ulicy ....................................... do nieruchomości nr 

………….) położonej ( - ych) na dz. o nr ewid. ……………………. . 

Oświadczam, że jestem właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem, zarządcą, dzierżawcą)* 

przedmiotowej nieruchomości,). 

Nieruchomość ta jest / będzie)* wykorzystywana na cele 

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

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

Po wybudowaniu / przebudowie zjazdu sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie zmianie / ulegnie 

zmianie)* polegającej na .............................................................................................................. 

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

(wskazać firmę lub zaznaczyć, że roboty będą wykonywane własnymi siłami) 

 

 

 

Do niniejszego wniosku załączam: 

1. Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie  

o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w przypadku, gdy jest więcej 

właścicieli (współwłaścicieli nieruchomości) to zobowiązani są wszyscy do złożenia wniosku 

(ewentualnie można wytypować jednego z właścicieli, któremu udziela się pełnomocnictwa do 

reprezentowania jako strona). 

2. Kopię mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) dla danego terenu w skali 1:500 lub 1:1000 z 

zaznaczoną lokalizacją zjazdu. 

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kopię decyzji  

o warunkach zabudowy terenu. 

4. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopię potwierdzoną notarialnie. 

5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej: 17,00 zł – pełnomocnictwo, 82,00 zł – zezwolenie na lokalizację 

zjazdu)**. 

 

Pouczenie: 

W przypadku niepełnego wniosku lub braku wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie 

wezwany do ich uzupełnienia. Zgodnie z art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego: 

nieusunięcie braków w terminie 7 dni, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

 

)*      niepotrzebne skreślić 

)**    zezwolenie dot. budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowe 



Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 

1.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, którym jest  Gmina Międzyzdroje reprezentowana przez 

Burmistrza Międzyzdrojów, z siedzibą w Międzyzdrojach, przy ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje. 

2.   Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3.    Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej (znajdującej się na tablicach informacyjnych w budynku Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach oraz na 

stronie internetowej bip.miedzyzdroje.pl), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania. 

 

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

                (podpis wnioskodawcy) 

 


