Wydanie zezwolenia na urządzenie zjazdu z drogi gminnej

Niezbędne dokumenty:
- wniosek: - PONIśEJ
- plan zagospodarowania parceli z wkreślonym i zwymiarowanym wjazdem w skali 1:500
- informacja o planowanej konstrukcji wjazdu
- mapka ewidencyjna
- mapka orientacyjna w skali 1:5000
- dokument potwierdzający własność gruntu
Termin załatwienia:
- Do 21 dni

Opłaty:
- nie pobiera się opłat w znaczkach skarbowych w przypadku budownictwa mieszkalnego
(wyłącznie mieszkalnego)
- w pozostałych przypadkach:
- 76 zł w znaczkach skarbowych za wydanie decyzji, 5 zł na wniosek i po 0,50 zł za
kaŜdy załącznik
Jednostka obsługująca:
Wydział Gospodarki Komunalnej
pokój nr 18 (budynek główny)
tel. (32) 431 19 72, 429 59 46

Godziny urzędowania:
poniedziałek od 900 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Sposób przekazania informacji o sprawie: Odbiór osobisty lub za pośrednictwem poczty
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru po dokonaniu opłaty za zezwolenie.
Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni
od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (opłata za
odwołanie wynosi 5,00 zł, a za kaŜdy załącznik 0,50 zł).
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tj. Dz. U Nr 204 poz. 2086 z 2004
roku)

.......................................................................
(miejscowość i data)

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

imię, nazwisko i adres
wnioskodawcy

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny

WNIOSEK
Wnoszę o wydanie zgody na budowę, przebudowę*) zjazdu z drogi, ulicy*)
............................................ w dzielnicy, sołectwie*) ......................................................
na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny do nieruchomości, pól uprawnych*).
Oświadczam, Ŝe jestem właścicielem, uŜytkownikiem wieczystym, uŜytkownikiem,
zarządcą, dzierŜawcą*) przedmiotowej nieruchomości.
Nieruchomość ta wykorzystywana jest na cele ..............................................................
Po wybudowaniu, przebudowie zjazdu*) sposób wykorzystania nieruchomości nie
ulegnie zmianie*), ulegnie zmianie polegającej na ........................................................
....................................................................................................................................
Wykonawcą robót budowlanych będzie:
...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................
(wskazać firmę lub zaznaczyć, Ŝe roboty będą wykonane własnymi siłami)

Do niniejszego wniosku dołączam:
1. informację o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego,
2. mapy w skali: .........................................................................................,
3. informację o zagospodarowaniu działek sąsiednich,
4. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
5. lokalizację zjazdu według pikietaŜu na drodze.

..........................................
(podpis wnioskodawcy)

___________________
*) niepotrzebne skreślić

