
 

……………………………………………………                                                           Wniosek z dnia: …………………………. 

                                                                                                                                                                                  

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

nr tel. .…………………………………………… 

                  (dane wnioskodawcy.) 

 

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych 

w Hajnówce 

ul. Bielska 41 
 

 

 

W N I O S E K 
  

Wnoszę o wydanie zgody na lokalizację*, przebudowę*, zjazdu z drogi powiatowej  

Nr …………... B w miejscowości ……………………. gmina …………………...………  

do geod. działki …………..... Planowany zakres robót: ułożenie przepustu*, ustawienie 

krawężnika*, wykonanie nasypu*, wykonanie nawierzchni typu: kostka betonowa polbruk*, 

bitumiczna*, inna:……………………………………………………………………………… 

………….……………………………………………………………………………………..… 

Oświadczam, że jestem właścicielem*, współwłaścicielem*, użytkownikiem wieczystym*, 

użytkownikiem*, zarządcą*, dzierżawcą* przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość jest 

wykorzystywana na cele ……………………..………………………………………………… 

Po wybudowaniu, przebudowie, remoncie* zjazdu sposób wykorzystania nieruchomości nie 

ulegnie zmianie*, ulegnie zmianie polegającej na* …..……………………………..………... 

…………………………………………..……………………………………………………… 

 
 

 

                                                                                                                                          ………………………………………………………… 

                                      (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Załączniki: 

1) kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją osi zjazdu 

2) kserokopia dokumentu potwierdzającego własności gruntu 

 
 

Opłata skarbowa: 

1. Wydanie zezwolenia 82 zł na podstawie części III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
2. Jeżeli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej  

art. 2 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
 
*niepotrzebne skreślić  



 

 

 
 

Obowiązek informacyjny stosowany w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

w oparciu o wymogi prawa 

 

- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych 

w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, 

poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 85 683 20 01 

- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu zezwoleń na 

lokalizację / przebudowę* zjazdu, wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu 

zadań publicznych realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce.  

- Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod 

adresem zdphajnowka-bip.podlaskie.pl 

 

 


