………………………………………..…
…………………………………………..
…………………………………………..
(imię i nazwisko oraz adres lub nazwa
i siedziba, Tel., e-mail, wnioskodawcy)

Chełm, dnia …..…………………

Zarząd Dróg Miejskich
w Chełmie
ul. Chełmońskiego 1

WNIOSEK
o wydanie zgody na lokalizację zjazdu* / przebudowę istniejącego zjazdu* z drogi publicznej /
wewnętrznej*
nr
.................................
ulicy
................................................................
w miejscowości Chełm do nieruchomości, pól uprawnych nr działki ...................................................
w obr..................................................... Nieruchomość ta jest wykorzystana na cele mieszkalne /
usługowe*.
Oświadczam, że jestem właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem, zarządcą,
dzierżawcą *) przedmiotowej nieruchomości.
Po wybudowaniu, przebudowie zjazdu sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie zmianie*),
ulegnie zmianie polegającej na*): .............................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Przebudowa zjazdu będzie polegała na: …………………………………………………………….……..…..
...................................................................................................................................................................
Do niniejszego wniosku załączam:
1) kopię aktualnej mapy przyjętej do zasobów MODGiK w Chełmie w skali min. 1:500 z zaznaczoną proponowaną lokalizacją
zjazdu
2) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego, odpis księgi wieczystej
prowadzonej dla nieruchomości, wypis z rejestru gruntów)
3) w przypadku wystąpienia w imieniu wnioskodawcy pełnomocnika, pełnomocnictwo lub jego kopię (oryginał do wglądu) lub
urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej (w wysokości 17 zł) za złożenie
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
Powołaną opłatę skarbową należy uiścić na konto:
Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
93 1240 2223 1111 0000 3576 9596
Bank Polska Kasa Opieki SA I O/Chełm ul. Kopernika 20, 22-100 Chełm
Tytułem: opłata skarbowa od pełnomocnictwa przy decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu
4) dowód zapłaty opłaty skarbowej (w wysokości 82 zł) za wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu (wydanie zezwolenia na
lokalizację zjazdu indywidualnego do nieruchomości, na której znajduje się lub przewidziany jest budynek mieszkalny – nie
podlega opłacie skarbowej)
Powołana opłatę skarbową należy uiścić na konto:
Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
93 1240 2223 1111 0000 3576 9596
Bank Polska Kasa Opieki SA I O/Chełm ul. Kopernika 20, 22-100 Chełm
Tytułem: opłata skarbowa za wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu publicznego
5) zgodę na przetwarzanie danych osobowych
6) .................................................................................................................. **)

…………………………………………
podpis wnioskodawcy
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie
swojego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art.
41 k.p.a.)
*) niepotrzebne skreślić
**) zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarząd dróg może żądać dodatkowych dokumentów

