Załącznik nr 1
Wnioskodawca

………………………..dnia…………

…………………………………………….
/imię i nazwisko/

…………………………………………….
/ulica/

…………………………………………….
/kod, miejscowość, telefon/

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Rejon Drogowy …………………………….

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę* zjazdu z drogi wojewódzkiej
1. Szczegółowe określenie lokalizacji :
droga wojewódzka nr ……….……………… kilometraż ……………………………………........
strona prawa / lewa*

miejscowość ………….……………………………………………….

ulica ………………………..…………………… nr posesji ……………………………………….
nr ewidencyjny działki, na którą projektowany jest zjazd ………………….……………………...
2. Parametry techniczne zjazdu **…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………………………
Zjazd z drogi wojewódzkiej będzie stanowił połączenie z działką zabudowaną budynkiem
mieszkalnym: tak / nie *.
Załączniki:
1. projekt zagospodarowania działki z naniesionym projektowanym zjazdem;
2. decyzja o warunkach zabudowy obejmująca zjazd lub wypis i wyrys z obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obsługi komunikacyjnej
działki;
3. mapa orientacyjna terenu z zaznaczoną lokalizacją działki.
4. dokumenty potwierdzające własność lub prawo do użytkowania działki ze zjazdem lub
pełnomocnictwo od właściciela bądź użytkownika.
Uwaga o opłatach skarbowych:
złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opisu, wypisu lub kopii) z chwilą złożenia do
organu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
Wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej (art. 2 ust 1 pkt 2
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 21006r. nr 225 poz. 1635).
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w
sprawach opłaty skarbowej, tj. Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście 00-691 Warszawa ul. Nowogrodzka 43
lub na rachunek w/w organu: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.
Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji
przedmiotowego wniosku. Wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
.......................................................................
(podpis wnioskodawcy)
*- niepotrzebne skreślić
** - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430)

