WNIOSEK PROSZĘ WYPEŁNIC DRUKOWANYMI LITERAMI

___________________________

Tychy, dnia __________________

___________________________
___________________________
___________________________
Wnioskodawca (imię i nazwisko lub nazwa firmy)
dokładny adres, nr telefonu

odbiór: list polecony / osobisty*

Do
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów
w Tychach

Potwierdzenie przyjęcia wniosku

43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
tel. 227-70-06 lub 07, fax. 227-70-08

WNIOSEK
o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną
zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)

Wnoszę o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki nr __________________
położonej w rejonie ulicy ________________________________

w Tychach z drogą

publiczną.
Na

przedmiotowej

działce

planowana

jest

realizacji

inwestycji

pod

nazwą:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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. mapę sytuacyjną w skali 1:25 000 lub 1:10 000;
2. mapę sytuacyjno wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 – plan zagospodarowania terenu działki;
3. kopia dokumentu potwierdzającego prawo do władania nieruchomością, w przypadku współwłaścicieli należy wykazać się zgodą
współwłaścicieli na dysponowanie gruntem;
4. kopie decyzji WZiZT dla nowopowstających obiektów, wyciąg z planu zagospodarowania terenu lub kopie pozwolenia na budowę
obiektu (nie dotyczy przebudowy istniejącego zjazdu);
5. kopie udzielonego pełnomocnictwa wraz z kopia opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł (jeżeli w imieniu właściciela posesji lub
parceli występuje pełnomocnik);
6. Inne: ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________**

Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać na konto: Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości
49, 43-100 Tychy nr konta 92 1240 2975 1111 0010 6077 5437.
*
- niepotrzebne skreślić;
** - w zależności od charakteru zamierzonej inwestycji; Zarząd dróg może zażądać dodatkowych dokumentów;

