Chojnice, dnia …………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
imię i nazwisko lub nazwa inwestora / adres zamieszkania/siedziba

NIP inwestora

nr tel

……………………………………

WÓJT GMINY CHOJNICE
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej lub jego przebudowę
Proszę o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę* zjazdu indywidualnego/publicznego*
do nieruchomości nr ……………. obręb ………….. w pasie drogowym ul. ………………………...
na czas nieokreślony/określony do dnia………………*, o następujących parametrach:
a) długość ………………m,
b) szerokość ……………….m,
c) powierzchnia ……………….m²
Oświadczam, że jestem,: właścicielem / użytkownikiem wieczystym / użytkownikiem / zarządcą /
dzierżawcą* w/w nieruchomości wykorzystywanej na cele:………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Po wybudowaniu/przebudowie* zjazdu sposób wykorzystania w/w nieruchomości nie ulegnie
zmianie/ulegnie zmianie na*……………………………......................................................................
Do wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizacje/przebudowę* zjazdu dołączam:
1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1000 / 1: 500*z projektem zagospodarowania terenu, z zaznaczoną
lokalizacją zjazdu i jego wymiarami, oraz naniesionymi granicami działek,
(plan sytuacyjny – tzw. podkład geodezyjny - można nabyć w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ·
Chojnicach ul. 31 Stycznia 56),

2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej*
(jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą),
3) pełnomocnictwo – z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej
(jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika)
Oraz dodatkowe dokumenty na żądanie zarządcy drogi :

4) inne…………………………………………………………………………………………
5) inne…………………………………………………………………………………………
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem .
……………………………………………………………
/podpis i pieczęć wnioskodawcy/

Forma odbioru decyzji: osobiście / pocztą*

*niewłaściwe skreślić

Dodatkowo w przypadku gdy wnioskodawcą nie jest Inwestor:
1.
2.

Dokument określający posiadane prawo do występowania w imieniu Inwestora (wraz z załączonym dowodem
zapłaty należnej opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa)
wystawiony przez osobę upoważnioną do udzielenia pełnomocnictw.
Kopia aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców (Inwestora) – potwierdzona z oryginałem.

Opłata skarbowa
Do wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu do nieruchomości położonej przy drodze należy dołączyć
dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82,00zł.
W przypadku występowania w imieniu Inwestora do wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu do
nieruchomości położonej przy drodze należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł.
Wymaganą opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach lub przez wpłatę na konto
nr 56 1020 2791 0000 7502 0319 0352 w Banku PKO BP w Chojnicach.
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej powinien zwierać adnotację określającą przedmiot opłaty skarbowej, kwotę
uiszczonej opłaty.

Nie podlegają opłacie skarbowej decyzje w sprawach dotyczących podłączania drogi
publicznej z nieruchomością wykorzystywaną wyłącznie na cele mieszkaniowe.
Uwagi końcowe:
1.
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi należy złożyć z wyprzedzeniem
umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
2.
Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi wydaje się na czas nieokreślony.
3.
Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został
wybudowany.
4.
Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne,
zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać
zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
5.
W zezwoleniu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i parametry techniczne.
6.
Przed dokonaniem zgłoszenia lub uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzgodnić z zarządcą drogi
projekt budowlany zjazdu.
7.
Po uzgodnieniu projektu na lokalizację lub przebudowę zjazdu należy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa
drogowego w celu przeprowadzania robót.
8.
Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu:
 bez zezwolenia zarządcy drogi,
 powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zjazdu, zarządca drogi wymierza
w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty za zajęcie pasa
drogowego.
9.
Zarządca drogi wymierza również karę pieniężną za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w
zezwoleniu zarządcy drogi.
10. Utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub
użytkowników gruntów przyległych do drogi.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Klauzula Informacyjna:
1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt
Gminy Chojnice z siedzibą przy ul. 31 Stycznia 56 a w
Chojnicach

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony
Danych

Inspektor Ochrony Danych, email: iod@gmina
chojnice.com.pl; pod numerem telefonu 52 3972129

3. Cele przetwarzania danych osobowych Celem przetwarzania danych osobowych jest:
4. Podstawy prawne przetwarzania

Art. 6 ust.1 lit. c RODO (ustawa Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2019
r. poz. 725 i 730), Kodeks postępowania
administracyjnego)

6. Informacje o odbiorcach danych
osobowych lub o kategoriach
odbiorców, jeżeli istnieją

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom,
którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie
zawartych umów, a także innym podmiotom i instytucjom
upoważnionym z mocy prawa

7. Okres, przez który dane osobowe będą Państwa dane osobowe przechowywać będziemy do chwili
przechowywane, a gdy nie jest to
realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały
możliwe, kryteria ustalania tego okresu zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne,
przez czas wynikający z przepisów ustawy z 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8. Informacje o prawach przysługujących Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz
osobie, której dane dotyczą
ich sprostowania, w przypadku ustania celu dla którego
były przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania jeśli
przepis prawa na to pozwala
9. Informacje o prawie wniesienia skargi
do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie)

10. Informacje, czy podanie danych
osobowych jest wymogiem
ustawowym lub umownym lub
warunkiem zawarcia umowy oraz czy
osoba, której dane dotyczą, jest
zobowiązana do ich podania i jakie są
ewentualne konsekwencje niepodania
danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dalszej
realizacji sprawy. W przypadku nie podania danych nie
będzie możliwe rozpatrzenie złożonego wniosku.

11. Inne informacje

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, nie będą profilowane.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

