
URZĄD GMINY TARNÓW

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
UL. KRAKOWSKA 19
33-100 TARNÓW
tel. 14 688-01-42, 14 688-01-43
---------------------------------------------------------------------------------------

WNIOSKODAWCA

/potwierdzenie wpływu/

ADRES

NR TELEFONU

nr rejestracyjny organu TARNÓW, dn.

WNIOSEK 
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WEJŚCIE W TEREN PASA DROGOWEGO

/PRAWO DO DYSPONOWANIA TERENEM NA CELE BUDOWLANE/

Na podst. art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
460) w zw. z § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43,poz. 430)

proszę  o  wydanie  zezwolenia  na  wejście  w  teren  pasa  drogowego  dz  nr  ...............................  w

miejscowości  ....................................celem  umieszczenia  odcinka  sieci  …..........................  /przyłącza

…......................................  do  budynku  mieszkalnego/usługowego*  zlokalizowanego  na  dz.  nr

…............................................ w miejscowości …................................................................

OPINIA  NINIEJSZA  JEST  WYMAGANA  W  CELU  ZGŁOSZENIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  /
UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ*

Załączniki:

1. 2x  egzemplarze  mapy  zagospodarowania  terenu  z  wrysowanym  przez  uprawnionego  projektanta  wraz
z podpisem i pieczątka projektanta przyłączem w pasie drogowym w skali 1 : 1000 lub 1 : 500 – trasę sieci
lub przyłącza NALEŻY zaznaczyć w kolorze.

2. Kserokopia mapy zasadniczej 1 : 2000 obrazująca lokalizację działki do której będzie prowadzony przyłącz lub
odcinek sieci,

3. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny nieruchomości do której wykonywany jest przyłącz lub wypis
z ewidencji gruntów.

4. Jeżeli wnioskodawca posługuje się pełnomocnictwem należy do wniosku dołączyć pełnomocnictwo w oryginale
oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa

5. Opłatę skarbową można wnosić gotówką w kasie Urzędu Gminy Tarnów lub bezgotówkowo na konto Nr BSR
w  Krakowie   Oddział  w  Tarnowie  08858900060250092603600001z  zaznaczeniem,  że  jest  to  „Opłata
skarbowa – pełnomocnictwo”.

*niepotrzebne skreślić

...................................................................................
/podpis Wnioskodawcy/            

Zgodnie z art 6 ust 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  (RODO)  wyrażam  zgodę  na
przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  w  celu  realizacji  przedmiotowego  wniosku  w  Urzędzie  Gminy  Tarnów.
Administratorem danych jest Wójt Gminy Tarnów. 

Tarnów, dnia ………….. ……………………………………………
(podpis)


