
         ……………………………..………………. 
Miejscowość, data 

…………………………………………………………… 
Wnioskodawca – imię i nazwisko lub nazwa 

 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
Adres wnioskodawcy 
 
………………………………………………………………………………….……… 
Telefon 

 
 
 

……………………………………………………………                           Wójt Gminy Majdan Królewski 

Pełnomocnik – imię i nazwisko lub nazwa     
       

……………………………………………………….….. 
                                                                                                                                      ul. Rynek 1 A 
……………………………………………………………                                                          36-110 Majdan Królewski 

Adres pełnomocnika     
    
……………………………………………………………………………………..……        
Telefon 
   
             
        
       
           

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU  

LUB PRZEBUDOWĘ ZJAZDU 
 

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wnoszę o wydanie zezwolenia 
na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu*  z drogi: 
 
Numer drogi: …………………………..  
 
Adres nieruchomości, do której prowadzi zjazd: 
 
Miejscowość ………………………………………………………….........……. Gmina ………………………………………………………. 
    

 
Ulica  …………………………..…………………………..…..……………………… Numer …….……………………….………..…….……..  
 
Dane ewidencyjne nieruchomości, do której prowadzi zjazd: 
 
działka/działki nr ...........................................................................................;  
 
arkusz ............................................;  obręb……………………………………..…………. 
 

 
 Nieruchomość ta jest wykorzystywana na cele: ….......................................................................................  
 
........................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................ 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 



 
Po wybudowaniu/przebudowie* zjazdu sposób wykorzystania w/w nieruchomości nie ulegnie 
  
zmianie/ulegnie zmianie polegającej na*: ..…..……………………….….…………………………………….………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………... 

 
 

 
 
Do wniosku o zezwolenie na lokalizację zjazdu  należy dołączyć: 
 
1. Kopię mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 albo kopię projektu 
zagospodarowania działki w skali 1:500, obejmującej zakres przedmiotowej nieruchomości w nawiązaniu 
do drogi, z zaznaczonym proponowanym miejscem lokalizacji zjazdu i widocznymi granicami 
nieruchomości której wniosek dotyczy. 
 
2. Dokument stwierdzający udzielenie ewentualnego pełnomocnictwa (albo jego urzędowo poświadczony 
odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa dołącza się w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika (w wysokości 17 zł). 
 
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o zezwoleniu na lokalizację zjazdu w wysokości 
82 zł – nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego. 

       
 
 
……………………………………………………………………. 

        Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika 
 

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
 
1. Administratorem moich danych osobowych jest Wójt Gminy Majdan Królewski  z siedzibą przy ul. Rynek 1A, 36-110 Majdan Królewski. 
2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadania wskazanego w niniejszym wniosku . 
4. Moje dane osobowe udostępniane będą jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia niniejszego wniosku i realizacji zleconego zadania.  
6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 
 

 

 

 

……………………………………………………………………. 
        Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika 
 

 


