
WNIOSEK  PROSZĘ  WYPEŁNIC  DRUKOWANYMI  LITERAMI 
 

___________________________    Tychy, dnia __________________ 

 ___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

        Właściciel/ Użytkownik (imię i Nazwisko lub nazwa firmy)   

                    dokładny adres, nr telefonu 

odbiór: list polecony / osobisty* 

 

 

 

 

 

 

W N I O S E K  

o wydanie zgody na lokalizację zjazdu w pasie drogowym 
zgodnie z art. 29  ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 1985 r. Nr 14 poz. 60 z późn. zm.) 

 

Z ulicy ___________________ w Tychach do działki nr _____________________________ 
 

Oświadczam, że jestem właścicielem / użytkownikiem wieczystym * ww. nieruchomości na 

podstawie   _________________________________________________________________ 
 

Nieruchomość ta jest / będzie* wykorzystywana na cele: 

-   mieszkaniowe jednorodzinne / mieszkaniowe wielorodzinne; 

- działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym / handlowym / biurowym / 

usługowym; 
 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.               

z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Ulic i Mostów                          

w Tychach danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego 

związanego z niniejszym wnioskiem (dotyczy osób fizycznych) 
 

Prawidłowość  danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 

 

_________________________ 
         podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej 

Do niniejszego wniosku należy załączyć: 

1. orientację - mapę sytuacyjną w skali 1:10 000; 

2. mapę sytuacyjno wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 – plan zagospodarowania terenu działki z zaznaczoną, wnioskowaną 
lokalizacją zjazdu; 

3. kopia dokumentu potwierdzającego prawo do władania nieruchomością, w przypadku współwłaścicieli należy wykazać się zgodą 

współwłaścicieli na dysponowanie gruntem; 
4. kopie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla nowopowstających obiektów lub wyciąg z obowiązującego planu 

zagospodarowania terenu; 

5. kopie udzielonego pełnomocnictwa wraz z kopią opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł (jeżeli w imieniu właściciela posesji lub 
parceli występuje pełnomocnik); 

6. Inne: _______________________________________________________________________________________________** 

 

Zjazdy publiczne (prowadzące do co najmniej jednego obiektu, w którym prowadzona jest działalność 

gospodarcza) podlegają opłacie skarbowej za wydanie decyzji lokalizacyjnej. Ustawową opłatę za wydaną 

decyzje administracyjną zezwalającą na lokalizację zjazdu w kwocie 82,00 PLN należy opłacić przed 

złożeniem niniejszego wniosku.  
 

Wpłaty należy dokonać na konto: Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy                                      

nr konta 92 1240 2975 1111 0010 6077 5437 

W przypadku braku opłaty czynności urzędnicze nie zostaną podjęte. 
 

*      - niepotrzebne skreślić; 

**   - w zależności od charakteru zamierzonej inwestycji; Zarząd dróg może zażądać dodatkowych dokumentów; 

Do  
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów  
w Tychach 
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59 

tel. 227-70-06 lub 07, fax. 227-70-08 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Potwierdzenie przyjęcia wniosku 


