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Krasne, dnia…………………....……. 
   

 
        

Urząd Gminy Krasne 
36-007 Krasne 121 

 
 

WNIOSKODAWCA(Y): Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu gospodarczego: 
…................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres:...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
Tel/Fax:......................................................................................................................................... 
 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej lub jego przebudowę*  

i uzgodnienie projektu (dokumentacji technicznej) 
 

Proszę o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę* i uzgodnienie projektu 

(dokumentacji technicznej) zjazdu indywidualnego / publicznego* do nieruchomości nr ew. 

gr. ........................... obręb .................................... w    pasie  drogowym    drogi  gminnej  Nr / nr  ew.  

gr*.……………………………  

Oświadczam, że jestem: właścicielem/użytkownikiem wieczystym/użytkownikiem/zarządcą/  

/dzierżawcą* w/w nieruchomości wykorzystywanej na cele……………………………………………………… 

Po wybudowaniu/przebudowie* zjazdu sposób wykorzystania w/w nieruchomości nie ulegnie 

zmianie / ulegnie zmianie polegającej na*………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….............................................................................. 

 
Forma odbioru decyzji: osobiście / pocztą*  
 
 
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
Zgodnie z art. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy 
Krasne danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania 
administracyjnego (dotyczy osób fizycznych). 
 
 
 

 

………………………………………………………………... 
                                  (podpis  wnioskodawcy) 

*niepotrzebne skreślić  
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Do wniosku załączam(y) (właściwe zaznaczyć): 

 
□  Mapa zasadnicza   z   nakładką  ewidencyjną   (lub plan zagospodarowania działki) w skali 
     1:1000 lub 1:500  z zaznaczoną propozycją dokładnej lokalizacji zjazdu. 
□  Do wglądu: dokument określający posiadane prawo do  dysponowania nieruchomością, do 
     której   ma   być   wybudowany zjazd,  lub  przy  której zjazd ma  być   przebudowany – na 
     żądanie zarządcy drogi kopia tego dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem. 
□  Dokument   określający  posiadane  prawo  do  występowania   w  imieniu Inwestora (wraz 
      z    dowodem    zapłaty   należnej  opłaty   skarbowej   (17 zł)    od    złożenia   dokumentu 
     stwierdzającego  udzielenie  pełnomocnictwa)  wystawiony  przez  osobę  upoważnioną do 
     udzielenie pełnomocnictw. 
□  Dowód wniesienia   opłaty   skarbowej – 82 zł (budownictwo  mieszkaniowe  nie   podlega 
     opłacie skarbowej). 
□  W przypadku osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej podlegającej obowiązkowi 
      wpisu do właściwego rejestru – odpis z właściwego rejestru.  
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WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU Z DROGI 
GMINNEJ LUB JEGO PRZEBUDOWĘ 

 
Niniejszy wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Krasne, 
36-007 Krasne 121 lub drogą korespondencyjną. 
 

Wymagane załączniki: 
1. Mapa zasadnicza  z  nakładką ewidencyjną (lub plan zagospodarowania działki) w skali 

1:1000 lub 1:500  z zaznaczoną propozycją dokładnej lokalizacji zjazdu. 
2. Do wglądu: dokument określający posiadane prawo do dysponowania nieruchomością, do 

której ma być wybudowany zjazd, lub przy której zjazd ma być przebudowany – na 
żądanie zarządcy drogi kopia tego dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem. 

 
Dodatkowo w przypadku gdy Wnioskodawcą nie jest Inwestor: 
 

3. Dokument  określający  posiadane  prawo  do  występowania  w imieniu Inwestora (wraz 
z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej (17 zł) od złożenia dokumentu 
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa) wystawiony przez osobę upoważnioną do 
udzielenie pełnomocnictw. 

4. W przypadku osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej podlegającej obowiązkowi 
wpisu do właściwego rejestru – odpis z właściwego rejestru.  

 
Opłata skarbowa: 

Do wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu do nieruchomości położonej przy 
drodze należy dołączyć dowód uiszczenia  opłaty skarbowej  w  wysokości 82,00 zł. 
 
Nie podlegają opłacie skarbowej decyzje w sprawach dotyczących połączenia drogi 
publicznej z nieruchomością wykorzystywaną wyłącznie na cele mieszkaniowe. 
 
Wymaganą opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121 
lub przez wpłatę na konto: 

Konto bankowe: 38 9176 1048 2001 0001 1400 0001 

EBS Oddział Krasne, 36-007 Krasne 121 
 
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej powinien zawierać adnotację określającą przedmiot 
opłaty skarbowej i  kwotę uiszczonej opłaty. 
 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446). 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze 
zm). 
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz.783 ze zm.). 
4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 
U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.). 
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).  
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1264). 
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7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124). 
 

Termin odpowiedzi: 
1. Do 1 miesiąca. 
2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane. 
 

Tryb odwoławczy: 
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, 
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 
 

Uwagi końcowe: 
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi należy 

złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia 
przed terminem rozpoczęcia inwestycji. 

2. Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi wydaje się na czas 
nieokreślony. 

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

4. 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. 

5. W zezwoleniu na: 
-   lokalizację   zjazdu   określa   się   miejsce   lokalizacji   zjazdu    i      jego     parametry 

          techniczne, 
-   przebudowę zjazdu określa się jego parametry techniczne. 

6. Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z zarządcą  drogi   dokumentacji 
technicznej zjazdu. Nie zwalnia   to    Inwestora     z     obowiązków    wynikających. 

7. Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu: 
    1) bez zezwolenia zarządcy drogi, 

2) o parametrach innych niż określone w zezwoleniu zarządcy drogi. 
Zarządca     drogi   wymierza   w   drodze   decyzji   administracyjnej,      karę     pieniężną 
w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 4. ustawy o drogach 
publicznych  (zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności). 

8. Zarządca drogi wymierza również karę pieniężną za użytkowanie zjazdu po terminie 
określonym w zezwoleniu zarządcy drogi. 

9. Utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do 
właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. 
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