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Wniosek 4b
Lokalizacja zjazdu
Wniosek o wydanie zezwolenia na       lokalizację /        przebudowę* zjazdu.

 (NIP / PESEL)  (telefon kontaktowy)

Proszę o wydanie zezwolenia na             lokalizację /           przebudowę* jazdu  z drogi publicznej ulicy

 do nieruchomości 

na działce nr , obręb 
położonej w Gliwicach, przeznaczonego do obsługi kumunikacyjnej obiektu 

Po         wybudowaniu /          przebudowie*  zjazdu sposób wykorzystania nieruchomości 

           zmianie nie ulega /           ulega zmianie*  polegającej na: 

Załączniki do wniosku:
1. Mapę zasadniczą w skali 1:500 dla terenu objętego wnioskiem zawierającą informację

o sposobie zagospodarowania działek sąsiednich, naniesionymi granicami działek,
zaznaczonym planowanym lub istniejącym zjazdem.

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (na oświadczeniu o prawie
do dysponowania terenem na cele budowlane).

3. Projekt budowlany zjazdu − 2 egz.
4. Informację o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego (wypis, wyrys z planu zagospodarowania).
5. W przypadku zjazdu do większych firm, sklepów, stacji paliw itp. należy przedłożyć analizę

oddziaływania na przyległy układ drogowy i zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu.
6. Opinię ZDM w Gliwicach  jeżeli została wcześniejszej wydana lub przywołanie nr sprawy.

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem:

* niepotrzebne skreślić

i 
 Informacje kontaktowe: 
Referat inżynierii ruchu drogowego
pokój nr 204, 206 II PIĘTRO – STREFA NIEBIESKA
tel. (32) 300-86-72, (32) 300-86-68

dnia ¯ ¯

pole do dyspozycji
ZDM

15.v3

 (wnioskodawca:         inwestor /          pełnomocnik*), (adres)

Inwestor

Adres Nr PESEL/NIP

  (czytelny podpis i pieczęć wnioskodawcy) 

Odbiór osobisty decyzji:         tak /          nie*

Przy
kła

d
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