
 

……………………………………. 
(miejscowość i data) 

………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………. 
(wnioskodawca, adres, telefon) 

         

        Powiatowy Zarząd Dróg  

        w Wągrowcu  
        ul. Gnieźnieńska 53  

        62-100 Wągrowiec  

 

 

WNIOSEK 
 

Wnoszę o wydanie zgody na lokalizację, przebudowę zjazdu zwykłego / technicznego / awaryjnego* 

z drogi powiatowej nr ………….…………… obręb ………………………..………,  

gm. ………………………………... do nieruchomości / pól uprawnych na działkę nr 

……………………….…. obręb ……………….…………., gm. …………………………………. 

Oświadczam, że jestem właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem, zarządcą, 

dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości.*  

Nieruchomość ta jest wykorzystywana na cele mieszkalne / gospodarcze.*  

Po wybudowaniu, przebudowie zjazdu sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie zmianie / 

ulegnie zmianie* polegającej na ………………………………………...……………...……………… 

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

Wykonawcą robót będzie  ………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………...…  
(wskazać firmę lub zaznaczyć, że roboty będą wykonane silami własnymi) 

 

Do niniejszego wniosku załączam:  

1. Kopię mapy szt. 2 w skali ……………..……. z wrysowanym projektem zagospodarowania działki i z zaznaczeniem 

zjazdu …………..……………………………………………………………………………………………………….  . 

2. Decyzję o warunkach zabudowy / wypis i wyrys z mpzp*.  

3. Kopię dokumentów potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.  

4. Dowód opłaty skarbowej. 

 
            

*niepotrzebne skreślić  

 

 

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

                                                                                           (data i podpis wnioskodawcy) 

Uwaga o opłatach skarbowych:  

1.  W świetle art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 255, poz. 1635), gdy budowa lub przebudowa 

związana jest z budownictwem mieszkaniowym, wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej 



2. W świetle art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. C o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 255, poz. 1635) wydanie zezwolenia  
na lokalizację lub przebudowę zjazdu podlega opłacie skarbowej według stawki, określonej w części III ust. 44 pkt. 2 załącznika do ustawy o opłacie 

skarbowej, w wysokości 82 zł.  

3.  W świetle art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 255, poz. 1635) złożenie dokumentu stwierdzającego 

udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej według stawki określonej w części VI załącznika do ustawy o opłacie skarbowej w wysokości  

17 zł.  

4. Opłatę wymieniona w pkt. 2,3 i 4 należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta w Wągrowiec Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu 

nr 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010 w kasie urzędu lub przelewem. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej wydanej przez administratora danych 

udostępnionej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej pod adresem: https://www.pzdwagrowiec.pl/klauzula-informacyjna-rodo (ścieżka 

dostępu: https://www.pzdwagrowiec.pl/ → MENU PRZEDMIOTOWE → Klauzula 

Informacyjna RODO w tym  

z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do 

treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  

 

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

                                                                                       (data i podpis wnioskodawcy) 

Podstawa prawna 

Art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016r. 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) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4.5.2016 r. s. 1-88) 

 


