
KM.7230- ……….……......................……..

Kartuzy, dnia ……………......……………..

                                                 
…..............................................................                                     
  Imię, nazwisko, adres do korespondencji
…..............................................................

…..............................................................
 
…..............................................................
                    numer telefonu

                       BURMISTRZ KARTUZ
ul. gen. Józefa Hallera 1
83-300 Kartuzy

WNIOSEK O WYDANIE OPINII DOTYCZĄCEJ LOKALIZACJI OGRODZENIA

Proszę o uzgodnienie lokalizacji nowego / przebudowy / remontu istniejącego* ogrodzenia działki ewidencyjnej nr ……..........obręb

………..............  (budynek  nr  .........),  od  strony  drogi  gminnej  /placu  gminnego*  o  nazwie  …........................................  w

miejscowości ..............................(działka drogowa nr …..........) Planuję wybudować / przebudować / wyremontować* ogrodzenie na

odcinku o długości ................. m, o wysokości ...................... m. 

Brama wjazdowa otwierana do wewnątrz / rozsuwana wzdłuż linii ogrodzenia*

Proponowana lokalizacja ogrodzenia: …....................................................................................................................................................

(podać np. planowaną odległość od krawędzi jezdni, od granicy działki, budynku, itp.)

Oświadczam, że jestem ......................................................... w/w działki/działek 

(podać tytuł prawny, np. właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, dzierżawca, inne)

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

                               podpis wnioskodawcy

Uzgodnienie odbiorę osobiście / proszę przesłać pocztą na wskazany adres.*

Do wniosku o wydanie oświadczenie o dostępie do drogi dołączam:
1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1000 / 1: 500*z projektem zagospodarowania terenu, z zaznaczoną   lokalizacją 

zjazdu i jego wymiarami, oraz naniesionymi granicami działek,
2) pełnomocnictwo – z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej

              (jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika)

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.                                                                      
Zgodnie z art. 23 ust.1 o ochronie danych osobowych z dnia 19 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2016r. Nr 101 poz. 992 z późn. zm.) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Kartuzach danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia 
postępowania administracyjnego (dotyczy osób fizycznych).

                                                                                                                                  ………………………………………
                                                                                       /podpis i pieczęć wnioskodawcy/

Forma odbioru decyzji: osobiście / pocztą*
Dodatkowo w przypadku gdy wnioskodawcą nie jest Inwestor:

1. Dokument określający posiadane prawo do występowania w imieniu Inwestora (wraz z załączonym dowodem zapłaty
należnej opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa) wystawiony przez osobę
upoważnioną do udzielenia pełnomocnictw.

Opłata skarbowa

W przypadku  występowania  w  imieniu  Inwestora  do  wniosku  o  wydanie  zezwolenia  na  lokalizację  zjazdu  do  nieruchomości
położonej przy drodze należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł.

Wymaganą opłatę skarbową można uiścić przez wpłatę na konto nr 93 1020 1811 0000 0102 0188 9476  PKO BANK POLSKI S.A.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej powinien zwierać adnotację określającą przedmiot opłaty skarbowej, kwotę uiszczonej opłaty.

Ogólna klauzula informacyjna (RODO) : http://poczta.kartuzy.pl/bip/2018/RODO_kla.pdf


