Nazwisko, imię / Firma
________________________________
________________________________
Adres / Siedziba
________________________________
________________________________
Telefon
________________________________


_________________, dn. _______________





Urząd Gminy Jodłowa
39-225 Jodłowa 1A

WNIOSEK
o wydanie zgody na lokalizację obiektu budowlanego w odległości od krawędzi jezdni mniejszej niż wymagana ustawą o drogach publicznych

Zwracam się o wydanie zgody na lokalizację obiektu budowlanego na działce / działkach o nr ewid. ____________________________ przy drodze gminnej _________________________ w odległości ____________ od krawędzi jezdni. 
Zmniejszenie odległości określonej w ustawie konieczne jest w związku z _____________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Rodzaj obiektu budowlanego
________________________________________________________________________________
Oznaczenie inwestora
Nazwisko, imię / Firma ____________________________________________________________
Adres / Siedziba _________________________________________________________________

Załączniki:
1.	Projekt zagospodarowania terenu/planu sytuacyjnego  z zaznaczoną lokalizacją obiektu budowlanego - obiektów budowlanych z podaniem odległości obiektu od krawędzi jezdni w skali 1:500 lub 1:1000.
2.	Decyzja o warunkach zabudowy zamierzenia budowlanego dla obiektu, dla którego jest wymagana.
3.	Pełnomocnictwo wystawione przez inwestora dla osoby/osób reprezentującej/reprezentujących
inwestora we wnioskowanej sprawie (tylko w przypadku kiedy wniosek nie jest składany 
przez inwestora.
4.	Oryginały dowodów uiszczenia opłat skarbowych za pełnomocnictwo/pełnomocnictwa.



___________________________________
/Podpis wnioskodawcy/


Pouczenie:
1. Art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)   brzmi: 
    1. Obiekty budowlane przy drogach oraz niebędące obiektami budowlanymi reklamy umieszczone przy drogach poza obszarami zabudowanymi, powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni 
        co najmniej:
Lp.
Rodzaj drogi
W terenie zabudowy
Poza terenem zabudowy
1
Autostrada
30 m
50 m
2
Droga ekspresowa
20 m
40 m
3
Droga ogólnodostępna:
a) krajowa
b) wojewódzka, powiatowa
c) gminna

10 m
8 m
6 m

25 m
20 m
15 m
    2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, o której mowa 
        w ust. 1 lp. 3 tabeli, w odległości mniejszej niż określona w ust.1, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy 
        drogi, wydaną przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy 
        albo wykonywania robót budowlanych. Przepis art. 38 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
    3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się przy sytuowaniu reklam poza terenem zabudowy.

2. Wniosek składany w imieniu inwestora przez pełnomocnika winien być podpisany przez:
    - osobę wymienioną w pełnomocnictwie (w przypadku osoby fizycznej), lub
    - osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Ewidencji działalności gospodarczej do reprezentowania 
      firmy.

3. Opłaty skarbowej należy dokonać zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) w przypadku  dołączenia do wniosku oryginału pełnomocnictwa - 17,00 zł za każde pełnomocnictwo. Zwalnia się od opłaty skarbowej - na podstawie art. 7 pkt 2, 3 i 4 ustawy jw. jednostki budżetowe, jednostki  samorządu terytorialnego i organizacje pożytku publicznego.










