ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU Z DROGI
PUBLICZNEJ
Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
1. Wniosek ( na druku stanowiący załącznik do niniejszej procedury, na końcu procedury)
2. Dwa egzemplarze aktualnej mapy do celów projektowych z naniesioną i zwymiarowaną
lokalizacją planowanego zjazdu.
3. Charakterystykę obiektu, w tym:
o rodzaj zjazdu (indywidualny/publiczny)
o rodzaj działalności,
4. W przypadku gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca należy przedłożyć odpowiednio wypis
z Krajowego Rejestru Sądowego lub stosowne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności
Gospodarczej.
Informacje na temat opłat
1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa
udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest
podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
2. Opłata za lokalizację zjazdu publicznego lub zjazdu do pól w wysokości 82 zł (zwolnienie
zjazd indywidualny do budynków mieszkalnych jednorodzinnych)
3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na konto Gminy Biskupice 41 86190006
0010 0200 3131 0016 Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do
wniosku.
Forma załatwienia
Decyzja administracyjna wydana przez Wójta Gminy Biskupice.
Przewidywany termin załatwienia
Do 30 dni od dnia złożenia przez stronę kompletu wymaganych dokumentów.
Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem
Wójta Gminy Biskupice w Wieliczce w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna
1. Art. 29 ust. 1,3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr
19, poz. 115, z późn. zm.).
2. 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. Nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016
poz. 23 z późniejszymi zmianami).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.
1635, z późn. zm.).

Dostępność procedury
Procedura jest dostępna w siedzibie Urzędu Gminy Biskupice Tomaszkowice 455 lub na stronie
internetowej: www.biskupice.pl.
Pozostałe informacje
Procedura dotyczy dróg gminnych na terenie Gminy Biskupice.
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/imię, nazwisko, adres, tel./

Urząd Gminy Biskupice
Tomaszkowice 455
32 – 020 Wieliczka
WNIOSEK:
„Lokalizacja i wstępne warunki”

Proszę o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu* i wstępnych warunków* na jego
budowę, przebudowę* z drogi gminnej nr: ................................................................................
(numer drogi + nazwa drogi /ulicy)

w miejscowości ............................................ do działki/-ek nr: ........................................................
Budowany, przebudowywany* zjazd będzie wykorzystywany jako zjazd indywidualny,
publiczny* do ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(sposób zagospodarowania terenu działki)

Do niniejszego wniosku dołączam:
1. orientację w skali 1 : 10 000.
2. mapę w skali 1 : 500 obejmującą teren działki wraz z zagospodarowaniem działek sąsiednich, na mapie
nanieść projektowany zjazd oraz ewentualnie określić sposób dotychczasowego dojazdu do nieruchomości.
3. oświadczenie bądź kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.

...............................................
/podpis wnioskodawcy/

Przy składaniu wniosku o zezwolenie na lokalizację zjazdu należy dostarczyć dowód wpłaty opłaty skarbowej
na konto Gminy Biskupice (41 86190006 0010 0200 3131 0016) , w wysokości 82 zł. Zwolnienie w przypadku
lokalizacji zjazdów do budynków mieszkalnych.

* niepotrzebne skreślić

