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WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU LUB 

PRZEBUDOWĘ ZJAZDU 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

1.Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi - samodzielne stanowisko pracy ds. drogownictwa.  

2.I Piętro.  

3.Pokój nr 11.  

4.Telefon 77/ 480 14 83. 

5.E-mail: m.kupka@polskacerekiew.pl  

WYMAGANE DOKUMENTY:  
1. Wniosek na formularzu (Formularz do pobrania w pokoju nr 11 lub w punkcie informacji  

dla klienta - pokój nr 16).  

2. Aktualna mapa w skali l: 1.000 lub l :500, z zaznaczeniem granic i z naniesioną lokalizacją zjazdu, 

z zagospodarowaniem sąsiednich działek- 2 szt. 

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. kopia aktu notarialnego) 

4.Upoważnienie dla osoby działającej w imieniu Inwestora (jeśli dotyczy).  

5. Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej (zjazdy publiczne prowadzące co najmniej do jednego 

obiektu w którym prowadzona jest działalność gospodarcza podlegają opłacie skarbowej w kwocie 82 

zł, którą należy opłacić przed złożeniem wniosku) 

 

OPŁATY:  
Opłata skarbowa na cele nie związane z budownictwem mieszkaniowym: 

 17,00 zł- od pełnomocnictwa 

 82,00 zł-od wydania zezwolenia (obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą 

złożenia wniosku o wydanie zezwolenia)- nie pobiera się opłat skarbowych w sprawie 

budownictwa mieszkalnego. 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu należy złożyć co najmniej z 1- miesięcznym 

wyprzedzeniem . W przypadku dysponowania wymaganymi dokumentami, wniosek rozpatrzony będzie 

bez zbędnej zwłoki.  

Termin odpowiedzi: 

 do 1 miesiąca 

 do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane   
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ODBIÓR DECYZJI ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY:  
 
Decyzję, można odebrać osobiście na stanowisku pracownika załatwiającego sprawę w  

pokoju nr 11 lub zostanie wysłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres  

wnioskodawcy (forma odbioru do uzgodnienia).  

 

Od decyzji odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem 

organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia 

decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie. 

 

Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak 

stanowi. Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy 

postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie. 

PODSTAWA PRAWNA :  
 

 Ustawa z dania 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 256 z późn. zm) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020 r. poz.1546 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

2020 r. poz. 293 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264  z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.). 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
 

1. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd 

nie został wybudowany 

2. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub 

jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony 

3. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry 

techniczne , a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu- jego parametry techniczne 

4. Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę , 

a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót 

budowlanych 

5. Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia zarządcy 

drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym 

6. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi 

projektu budowlanego zjazdu 

7. Utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli 

lub użytkowników gruntów przyległych do drogi 

 

 

 

 

 

 


