
Wniosek  o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu, przebudowę istniejącego zjazdu z drogi

Ełk, dnia ……………….. r.
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
(oznaczenie wnioskodawcy, adres)

Tel. …………………………….

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk

WNIOSEK

Uprzejmie proszę o udzielenie zezwolenia na lokalizację zjazdu*, przebudowę istniejącego zjazdu*

z  drogi  powiatowej  nr  ……………………………… N  na   działkę  nr  …………………… położoną  w  obrębie

miejscowości  ……………………………………….  w  km  ……………………..  strona  ……………..  (nazwa  odcinka,

miejscowość , ewentualnie kilometraż) 

Nieruchomość ta obecnie jest wykorzystywana na cele ………………………………………………...

Po wykonaniu zjazdu*, przebudowie istniejącego zjazdu* sposób wykorzystania nieruchomości nie

ulegnie zmianie*, ulegnie zmianie polegającej na*:

* - niepotrzebne skreślić 

Do niniejszego wniosku załączam:
- kopię mapy w skali 1:500 lub 1:1000 zawierającą: przebieg drogi, całą powierzchnię działki,  proponowaną

lokalizację zjazdu wg kilometrażu na drodze powiatowej, lub zaznaczenie zjazdu do przebudowy
- projekt zagospodarowania działki wraz z określeniem sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji, o ile

budowa lub przebudowa zjazdu związana jest ze zmianą zagospodarowania działki
- kopię decyzji o warunkach zabudowy terenu lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania

gminy lub miasta.
- oryginał  pełnomocnictwa  udzielonego  przez  właściciela  działki  jeżeli  z  wnioskiem  występuje  osoba

reprezentująca interes strony postępowania wraz z oryginałem  potwierdzenia wniesienia zapłaty opłaty
skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,0 zł ( dokonanej na konto lub w kasie Urzędu Miasta Ełku).

- oryginał  potwierdzenia  wniesienia  opłaty  skarbowej  za  zezwolenie  na  lokalizację,  przebudowę  zjazdu  
w  wysokości  82,00zł  –  na  postawie  art.  6  ust.  1  pkt  3  ustawy  z  dnia  16  listopada  2006r.  
o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.) oraz według stawki określonej w tabeli część III ust.
44 pkt  2 załącznika do ustawy o opłacie  skarbowej  (  należy wpłacić  na konto Urzędu Miasta Ełku nr
rachunku: 74 1020 4724 0000 3702 0051 2699). Wydanie decyzji zezwalającej na lokalizacje zjazdu jest
bezpłatne, jeśli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym (art. 2 ust.
1 pkt 2 ww. Ustawy) 

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

Administratorem  zamieszczonych  w  formularzu  danych  osobowych  jest  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Ełku  ul.  Kolonia  1   kod  pocztowy  19-300  Ełk.

 Dane zbierane są wyłącznie w celu wydania decyzji (postanowienia). Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest

obowiązkowe i wynika z Przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
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