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KARTA USŁUGI  

 WYDANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA  LOKALIZACJĘ  ZJAZDU 

INDYWIDUALNEGO LUB PUBLICZNEGO  Z DROGI  GMINNEJ 

Podstawa prawna 1. Art. 29  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych ( tekst jedn. Dz. U. Dz. U. z 2013 r  poz. 260    z 
późn. zm.). 
2.  art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267    
z późn. zm.) 

Komórka 

odpowiedzialna 

Zespół Samodzielnych Stanowisk Infrastruktury Miejskiej - ZPD 
 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Inspektor d.s Gospodarki Przestrzennej i Dróg pok. Nr 19  
telefon 74 832 4926 

Sposób załatwienia 

sprawy 

Formularz wniosku można pobrać  w Biurze Obsługi Klienta 
pok. nr 2 oraz  na stronie internetowej  WWW.pilawagorna.pl 
 

Wymagane dokumenty Wypełniony wniosek ( ustalony formularz nie jest obowiązkowy, 
wnioskodawca może samodzielnie napisać wniosek, podając w 
nim dane- imię i nazwiska i siedzibę podmiotu, podstawowe 
informacje na temat lokalizacji zjazdu- z której drogi do jakiego 
obiektu oraz rodzaj nawierzchni zjazdu). 
Załączniki: 
1)szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 na 
którym będą zaznaczona proponowana lokalizacja zjazdu i 
numer działek geodezyjny 
2) oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem  
kserokopia upoważnienia ( dokument jest wymagany w 
przypadku załatwiania spraw w imieniu inwestora) 

Opłaty - od wydania zezwolenia – 82,00 zł ( nie dotyczy lokalizacji 
zjazdu do budynku mieszkalnego) 
- od oryginału upoważnienia – 17 zł, potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem kserokopii upoważnienia – 5 zł. Opłata uiszczana 
jest w gotówce w kasie Urzędu ( pok. Nr 4) lub przelewem na 
konto Urzędu   Miasta Nr 83 9527 007 0042 6767 2000 0005  
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 
 



Czas załatwienia sprawy Do 15 dni 

Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza 
Piławy Górnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 
stronie. 

Inne informacje Przyjęty czas wydania zezwolenia do 15 dni, nie dłużej jednak 
niż w ciągu miesiąca 

Formularze do pobrania Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu 
indywidualnego lub publicznego z drogi gminnej 

Opracowała:     Inspektor d.s Gospodarki Przestrzennej i Dróg 

Sprawdziła:       Sekretarz Gminy 

Zatwierdziła:     Burmistrz Piławy Górnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wnioskujący 
 
 
....................................................... 
 
                                                                                                      ..............................................                           
........................................................ 
                                                                                                           ( miejscowość, data) 
 
...................................................... 
 
...  .................................................                                        Urząd Miasta 
                                                                                 w Piławie Górnej  
 
 
 

WNIOSEK 
 
Wnoszę o wydanie zgody na lokalizacje, przebudowę* zjazdu z drogi publicznej ul. 
………………….. w miejscowości …………………… do nieruchomości* pół uprawnych, 
działka nr ……………… obręb …………….. w Piławie Górnej. 
Nieruchomość ta jest wykorzystywana na cele ………………………………………………. 
Po wybudowaniu*, przebudowie* zjazdu sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie 
zmianie*, ulegnie zmianie polegającej na*…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Do niniejszego wniosku załączam: 

1) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, 
2) kopię mapy zasadniczej ( sytuacyjno – wysokościowej) dla danego terenu w skali 

……….. zawierającą informację o sposobie zagospodarowania działek sąsiednich, 
3) projekt zagospodarowania działki* i określenie sposobu włączenia przedmiotowej 

inwestycji do drogi. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      ………………………………… 
                                                                                                        ( podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


