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

Tarnowskie Góry, dnia .....................................

...............................................................................
...............................................................................
(wnioskujący – imię i nazwisko, adres
lub nazwa podmiotu i adres siedziby)

tel. ........................................................................
Odbiór osobisty: TAK / NIE

pieczęć z datą wpływu

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W TARNOWSKICH GÓRACH
ul. Pyskowicka 54
42 – 600 TARNOWSKIE GÓRY

wypełnia ZDP
nr drogi .......................................... S
nr sprawy EU.673. ............... . ......................

tel./fax.: 32 285 48 62, e-mail: zdp@zdp.tgory.pl
www.zdp.tgory.pl

WNIOSEK

o wyrażenie zgody na lokalizację obiektu budowlanego
położonego przy drodze publicznej
Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych proszę o wyrażenie zgody
na:  lokalizację obiektu budowlanego,  przebudowę obiektu budowlanego,  remont obiektu
budowlanego ............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
zlokalizowanego na działce/działkach* ..........................................................................................................................................
................................................................................................... obręb .................................................. (nr posesji ...........................),
położonego przy drodze powiatowej o nazwie .............................................................................................................................
w miejscowości ...................................................................................... (działka drogowa o nr .................................................).
Obiekt budowlany znajduje się na obszarze dla którego:
 obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
.......................................................................................................................................................................................................................
(podać nazwę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

Uchwała nr ....................................................... Rady Miasta/Gminy* w ..........................................................................................
z dnia ...................................................
Dz. U. Województwa Śląskiego nr ........................................... poz. .............................. z dnia ...................................................
 brak Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 właściwe zaznaczyć X

* niepotrzebne skreślić

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

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
1.

2.
3.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-600 ul. Pyskowicka 54,
NIP 645-217-03-99, REGON 276288702
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.

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

Załączniki:
1.

2.
3.

Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 ze wskazaniem lokalizacji obiektu budowlanego
z podaniem odległości od krawędzi jezdni lub projekt zagospodarowania terenu - w dwóch
egzemplarzach.
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wg druku B-3, B-4).
Pełnomocnictwo inwestora* wraz z opłatą.

Pouczenie:
– wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach na adres ul. Pyskowicka 54, 42-600 Tarnowskie Góry lub przesłać pocztą,
– wniosek składa wnioskodawca: inwestor lub pełnomocnik
* gdy wniosek składa pełnomocnik należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo
poświadczony odpis pełnomocnictwa i opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
Opłaty skarbowe należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach:

31 1090 1825 0000 0001 4381 6486
– kompletne wnioski są rozpatrywane zgodnie z datą ich wpływu do Zarządu w terminie 30 dni,
jednocześnie informujemy, iż wnioski, w których brakuje wymaganych załączników będą
rozpatrzone dopiero po ich uzupełnieniu, o czym osoby składające wniosek zostaną
poinformowane pismem,
– odpowiedź na złożony wniosek zostanie wysłana pocztą
(na wniosku jest możliwość zaznaczenia odbioru osobistego),
– szczegółowych informacji udziela:
Dział Ewidencji i Uzgodnień pokój nr 5
tel. 32 285 48 62 wew. 18 w godzinach od 700 do 1500 od poniedziałku do piątku.

