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WNIOSEK PROSZĘ WYPEŁNIC DRUKOWANYMI LITERAMI  Tychy, dnia __________________ 

 

 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
w Tychach 
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59 
tel. 227-70-06 lub 07, fax. 227-70-08 

 
 

 
 

 

Inwestor: 

___________________________ 

___________________________ 

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

___________________________ 

___________________________ 

adres zamieszkania inwestora 

___________________________ 

___________________________ 

adres do korespondencji (jeżeli inny niż zamieszkania) 

___________________________ 

nr telefonu ** 

___________________________ 

adres e-mail ** 

Pełnomocnik (jeśli został ustanowiony): 

___________________________ 

___________________________ 

Imię i nazwisko pełnomocnika 

___________________________ 

___________________________ 

adres zamieszkania pełnomocnika 

___________________________ 

___________________________ 

adres do korespondencji (jeżeli inny niż zamieszkania) 

___________________________ 

nr telefonu ** 

___________________________ 

adres e-mail **

 

WNIOSEK 
 

o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę * zjazdu w pasie drogowym 

zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470) 

 

z ulicy ___________________________________ w Tychach na działkę nr _____________. 

 

Nieruchomość ta jest niezabudowana / wykorzystywana na cele * _______________________ 

___________________________________________________________________________. 

Po wybudowaniu / przebudowie* zjazdu sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie 

zmianie / ulegnie zmianie na * ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

określenie planowanej inwestycji (np. budynek mieszkaniowy jednorodzinny/wielorodzinny, działalność gospodarcza z podaniem charakteru) 

Oświadczam, że jestem właścicielem / użytkownikiem wieczystym / zarządcą / dzierżawcą* 

nieruchomości objętej inwestycją na podstawie _____________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

określenie dokumentu poświadczającego prawo do dysponowania nieruchomością 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie przyjęcia wniosku 
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Do niniejszego wniosku dołączam:

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

1. 2 egzemplarze szczegółowego planu sytuacyjnego wykonanego na mapie zasadniczej 

do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z koncepcją zagospodarowania 

i wnioskowaną lokalizacją planowanego / przebudowywanego zjazdu; 

2. kopię dokumentu potwierdzającego prawo do władania nieruchomością lub wypis z księgi 

wieczystej – w przypadku współwłaścicieli należy wykazać się zgodą wszystkich 

współwłaścicieli na dysponowanie gruntem; 

3. kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub wyciąg 

z obowiązującego planu zagospodarowania terenu dla nowopowstających obiektów; 

4. w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą – dokumenty rejestrowe firmy; 

5. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub poświadczony odpis 

pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł (podstawa 

prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 

1000); 

6. dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł (podstawa prawna: Ustawa z dnia 

16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000). Z opłaty zwolnione 

są sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego (podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 2 

Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000); 

7. Inne: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 

W zależności od charakteru zamierzonej inwestycji, Miejski Zarząd Ulic i Mostów może zażądać 

dodatkowych dokumentów. 
 

Opłaty skarbowe należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Tychy lub na konto: 

Miasto Tychy nr konta 44 1240 6960 0693 9999 9999 9999 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 
 

Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację / przebudowę zjazdu należy złożyć 

z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem 
rozpoczęcia inwestycji. 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarządu Ulic i Mostów w Tychach z siedzibą w Tychach, ul. Budowlanych 59, 

43-100 Tychy, email: daneosobowe@mzuim.tychy.pl. Inspektor Ochrony Danych - Arkadiusz Pastuszka. 

2) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  

przetwarzania. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Więcej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych na stronie: 

http://bip.mzuim.tychy.pl/ochrona-danych-osobowych 
 

Forma odbioru dokumentów: 

 osobiście 

 listem poleconym 

 
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 

 

 

_________________________ 
czytelny podpis inwestora lub osoby upoważnionej 

 

 

 

 

*  niepotrzebne skreślić 

** dane nieobowiązkowe – w przypadku niepozostawienia nr telefonu kontaktowego decyzja wysłana zostanie pocztą na wskazany 

do korespondencji adres 


