
      Lubicz dnia........................... r. 

............................................................ 
             (imię i nazwisko wnioskodawcy) 
 

................................................................... 

(adres) 

.................................................................. 

 
Urząd Gminy Lubicz    

odbiór osobisty                                                Lubicz Dolny 
ul. Toruńska 21 

  przesłać  poczta                                             87 – 162 Lubicz 
 

WNIOSEK 

Wnoszę o wydanie warunków i zgody na wykonanie, przebudowę istniejącego )* zjazdu  

z drogi gminnej nr 100................C z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym nr …………..….       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

do nieruchomości, pól uprawnych*) zlokalizowanej na działce nr ............................................ 

w miejscowości ........................................... przy ulicy ………................................ gmina Lubicz. 

 

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

przedmiotowej nieruchomości. 

Nieruchomość ta jest obecnie wykorzystywana na cele...................................................................... 

Po wybudowaniu, przebudowie zjazdu *) sposób wykorzystania nieruchomości nie/ulegnie*)  

zmianie polegającej na ……………………………...............................................................................        

                                                                                                                            (określenie planowanej inwestycji). 

Do niniejszego wniosku załączam: 

1) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, 
2)  mapę w skali 1 : 500 lub 1 : 1000 (2 egz. - może być kserokopia), 
3) lokalizacja zjazdu według pikietaża na drodze lub plan orientacyjny, 
4) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości 

(w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich wymagane jest dołączenie 
     pełnomocnictwa z opłatą skarbową w wysokości 17zł.uiszczoną w dniu składania wniosku  

przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubiczu – Bank Spółdzielczy w Grębocinie nr 07 9491 
0003 0010 0000 0114 0008). 

5) Opłata skarbowa w wysokości 82,0zł od zezwolenia zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 
2006r.o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz.1635) art. 1 ust.1 pkt.1) uiszczona w 
dniu składania wniosku przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubiczu – Bank Spółdzielczy w 
Grębocinie nr 07 9491 0003 0010 0000 0114 0008. 

6)  Na podstawie art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 
2006r. Nr 225,poz.1635 z późn. zm.) zezwolenia związane z budownictwem mieszkaniowym 
nie podlegają opłacie skarbowej. 

7).............................................................................................**) 

             ............................................... 
               podpis wnioskodawcy 

*)  niepotrzebne skreślić 
    **)  zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji,  

          zarząd dróg może żądać innych dokumentów. 


