Toruń, dn.

(nazwa i adres inwestora)

NIP: .................................................
REGON: ..........................................

(adres korespondencyjny)

tel.: .......................................................................
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu ul.
Grudziądzka 159 87-100 Toruń

Wniosek
Proszę o wydanie zezwolenia na lokalizację /przebudowę zjazdu w pasie drogowym ulicy:
podać nazwę ulicy (nr i obręb drogowej działki geodezyjnej)

do nieruchomości .....................................................................................................................................................
podać obręb i nr działki oraz adres

Nieruchomość

ta

wykorzystywana

jest

na cele .................................................................

.................................................... Po wykonaniu zjazdu /przebudowie istniejącego zjazdu* nieruchomość
będzie wykorzystywana w sposób następujący:

(opisać obiekt)

Załączniki:

1
2
3
4
5
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu jako
administratora zbioru danych osobowych w związku z postępowaniem administracyjnym o zajęcie pasa
drogowego. Dane te są niezbędne dla prawidłowego określenia strony postępowania i mogą być wykorzystywane
przez administratora jedynie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

podpis wnioskodawcy (osoby upoważnionej)

POUCZENIE:

1.

Do wniosku o lokalizację /przebudowę zjazdu należy załączyć następujące dokumenty:
■ Aktualna mapa zasadnicza (kopia) do celów opiniodawczych /projektowych z koncepcją
zagospodarowania terenu i naniesioną lokalizacją zjazdu, w skali 1:500 lub 1:1000, w dwóch
egzemplarzach.
■ Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, która ma obsługiwać
wnioskowany zjazd.
■ Oryginał dowodu zapłaty potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej z tytułu wydania
zezwolenia w wysokości 82 zł (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego) (należy wpłacić w
kasie Urzędu Miasta Torunia lub na konto numer: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799).
Z opłaty skarbowej zwolnione są budynki z funkcją mieszkalną.
■ Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy inwestora
reprezentuje pełnomocnik, oraz dowód zapłaty w kwocie 17,00zł potwierdzający wniesienie
opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa (należy wpłacić w kasie Urzędu
Miasta Torunia lub na konto numer: 37 1160 2202
0000 0000 8344 0799).

2. Zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, innych niż wymienione
wyżej.
3. Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 dni.
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 260. z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r
poz.267 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłatach skarbowych (Dz. U. nr 225 poz.1635 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z
późn. zm.

