
U r z ą d  M i e j s k i  w  M o s i n i e  
pl. 20 Października 1  62-050 Mosina 
tel. +48 61 8109 500  fax +48 61 8109 558 
www.mosina.pl   boi@mosina.pl 

 

Godziny urzędowania 
Poniedziałek: 9.00 – 17.00; Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00 

 
 

 
Mosina, dnia ……………………..r. 

 ....................................................................... 
WNIOSKODAWCA  (IMIE I NAZWISKO LUB NAZWA  

FIRMY) 
 
 ....................................................................... 

ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA) 

 .........  -  ............       ........................................ 
 KOD POCZTOWY  MIEJSCOWOŚĆ 
 
 ....................................................................... 

TELEFON KONTAKTOWY  

 
 
 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU 
 
 

 
 

Burmistrz  
Gminy Mosina 
pl. 20 Października 1 
62-050 Mosina 

 
 

Wnoszę o wydanie zgody na lokalizację zjazdu indywidualnego /  publicznego*) z ulicy: ………..………………….………. 

…………………………………dz. nr ew.……………………… w miejscowości ………………….……...……………………… 

Do nieruchomości nr ew. …………..….… w obrębie ……………………… przy ul. …..………………………………………. 

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

przedmiotowej nieruchomości. 

Nieruchomość ta jest wykorzystywana na cele ……………………………………………..…………………………………… 

 
 

Prawidłowość danych we wniosku potwierdzam  
      własnoręcznym podpisem 
 
 
 
…………………………………………………… 
    podpis osoby składającej wniosek 

*) niepotrzebne skreślić 
 

 

 

http://www.mosina.pl/
mailto:boi@mosina.pl
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Do wniosku dołącza się: 

1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 z naniesioną i zwymiarowaną lokalizacją zjazdu – 2 egz.  
2. Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (do wglądu przy odbiorze 

decyzji), 
3. Decyzja o warunkach zabudowy / wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(kserokopię). 
4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa  
5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje konieczność jej pobrania) 
6. ………………………………………………………. **) 

 
Składane załączniki muszą być podpisane przez wnioskodawcę. 

 
**) zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi może żądać dodatkowych dokumentów. 
 

UWAGA 

1. Wydawana decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 82zł - tabela część III poz. 44 pkt. 2 ustawy z dnia 16 
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. Nr 2012 r., poz. 1282 ze zm.).  
Nie podlegają opłacie skarbowej decyzje w sprawach dotyczących połączenia drogi publicznej z 
nieruchomością wykorzystywaną wyłącznie na cele mieszkaniowe.  
Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą składania wniosku na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie nr GBS Mosina 
26-90480007-0000-0215-2000-0002 

2. Uzyskana decyzja zezwalająca na lokalizację/przebudowę zjazdu nie upoważnia do rozpoczęcia robót 
budowlany. 

3. Budowa zjazdu wymaga przez Zarządcę Drogi zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym. 
 
 


