Chorzów dnia ………………………..
Nr Sprawy: GI/WO/7331/……./……../…..
( wypełnia MZUiM)

WNIOSKODAWCA:
………………………………………………..
(imię nazwisko i/lub nazwa)

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
41-500 Chorzów
ul. Bałtycka 8A
Tel. 32 2411-270,32 2411279
Fax 32 2414-060

………….…………………………………….
(adres)

………………………………………………...
(adres)

…………………………………………………
telefon, fax

WNIOSEK
o lokalizację/przebudowę zjazdu publicznego / indywidualnego
1. Lokalizacja zjazdu :
……………………………
(ulica )

2. Czasookres funkcjonowania zjazdu
…...……

czas nieokreślony*

( nr posesji)

…………………………………………………
(numer geodezyjny działki do której lokalizowany jest zjazd)

Oświadczam, że jestem: właścicielem, użytkownikiem
wieczystym, zarządcą, dzierżawcą*)
przedmiotowej
nieruchomości.

czas określony * od ………… do ………..
(*/ niepotrzebne skreślić)

3. Parametry zjazdu:
3.1. Szerokość ……,……mb
3.2. Szerokość chodnika w miejscu projektowanego zjazdu: ……,…mb
3.3 Istniejąca nawierzchnia w miejscu projektowanego zjazdu:
asfaltobeton, płytki betonowe, kształtka betonowa, zieleń, nawierzchnia nieurządzona,**
(**/ niepotrzebne skreślić)

4. Funkcja nieruchomości:

TAK

NIE

Zaznaczyć (X)

Zaznaczyć (X)

4.1. Nieruchomość przeznaczona na cele mieszkaniowe
4.2. Nieruchomość przeznaczona na działalność gospodarczą
4.3. Inny sposób zagospodarowania
1

5. Charakterystyka prowadzonej działalności /jeśli dotyczy/ :
……………………………………………………………………………………..…………….
( krótki opis)

6. Sposób zagospodarowania nieruchomości i jej funkcja / jeśli inna niż mieszkalna/:
Po wybudowaniu, przebudowie zjazdu *) sposób wykorzystania nieruchomości ulegnie
zmianie polegającej na ...............................................................................................................
…………………………………………………………. (określenie planowanej inwestycji).
7. Przewidywana liczba pojazdów korzystająca z zjazdu w ciągu doby:
samochody osobowe:
………….pojazdów / dobę
samochody dostawcze i ciężarowe: ………….pojazdów / dobę
8. Do wniosku załączam:
1.Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 1:1000 z
zaznaczeniem miejsca projektowanego zjazdu - 2 egz.
2.Pełnomocnictwo przez osobę uprawnioną / jeśli wymagane/
3.Projekt techniczny – uproszczony zawierający:
Opis techniczny
Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500
Przekrój konstrukcji nawierzchni
4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

TAK

NIE

Zaznaczyć (X)

Zaznaczyć (X)

obowiązkowo

obowiązkowo

9.Podpis osoby składającej wniosek
Chorzów dnia: ……………………….
…………………..……………………….
(imię nazwisko, podpis)

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MZUiM w Chorzowie zgodnie z
obowiązującymi przepisami 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 i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Więcej informacji na
bip.mzuim.chorzow.eu, tablicy informacyjnej lub bezpośrednio u pracownika przyjmującego pismo.
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