
                                                                                                                          Puchaczów …………….. 

………………………………………………………… 
Imię i nazwisko 

………………………………………………………… 
Adres zamieszkania 
 

………………………………………………………… 
Nr telefonu 

 

                                                                                                WÓJT GMINY PUCHACZÓW  

Wniosek 

O wydanie zezwolenia i określenie warunków  na budowę/przebudowę istniejącego 

wjazdu/zjazdu* z drogi gminnej 

1. Wnoszę o wydanie zgody na budowę , przebudowę istniejącego wjazdu/zjazdu* z 

drogi gminnej w miejscowości ………………………………. przy ulicy 

…………………………. z działki oznaczonej numerem 

ewidencyjnym……………………. do nieruchomości położonej    

w m. …………………………….. . 

2. Oświadczam, że jestem właścicielem przedmiotowej nieruchomości. 

3. Nieruchomość ta jest obecnie wykorzystywana na cele:  

- ………………………………………. 

4. Po wybudowaniu wjazdu/zjazdu* sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie 

zmianie 

……………………………………………………………………………………………… 
                                                (określenie planowanej inwestycji) 
 

Do niniejszego wniosku załączam: 

1) Mapę orientacyjną wraz z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją, 

2) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali1:500 lub 1:1000 ze wskazaniem proponowanej lokalizacji zjazdu, 

3) Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy dla działki 

4) Kopię dokumentów potwierdzających tytuł prawny nieruchomości, 

5) W przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich wymagane jest dołączenie 

pełnomocnictwa. 

                                                           
*
Niepotrzebne skreślić 

**zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarząd dróg może żądać dodatkowych dokumentów 



6) Za wydanie decyzji należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 82,00zł. Wysokość opłaty skarbowej 

określona zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1c oraz z załącznikiem ( poz. 44 pkt 3 załącznika) do Ustawy z dnia 

16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U.2016.1827) Nie podlegają opłacie skarbowej 

decyzje w sprawach dotyczących połączenia drogi publicznej z nieruchomością wykorzystywaną 

wyłącznie na cele mieszkaniowe. 

 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 
……………………………………………….. 

                                                                                                    Podpis wnioskodawcy 

 

POUCZENIE WNIOSKODAWCY: 

1. Powyższy wniosek służy wydaniu przez zarządcę drogi zezwolenia na budowę, przebudowę 

istniejącego wjazdu/zjazdu z drogi publicznej oraz podania przez niego warunków wykonania 

wjazdu/zjazdu. 

2. Niniejszy wniosek winien być złożony minimum 30 dni przed planowanymi robotami związanymi z 

budową lub przebudową istniejącego wjazdu/zjazdu 

3. Zezwolenie wydawane jest na podstawie art. 29 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1440 z późn. zm.) 

4. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zadania winien wystąpić do Wójta Gminy Puchaczów z 

wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Art. 40 Ustawy o drogach publicznych), 

dołączając informację o terminie wykonania r9obót, wielkości zajmowanej powierzchni w pasie 

drogowym oraz schemat oznakowania strefy objętej robotami – zatwierdzony przez organ 

zarządzający ruchem. 

5. Utrzymanie zjazdu należeć będzie do właściciela gruntu przyległego do pasa drogi (Art. 30 Ustawy o 

drogach publicznych) 

6. Sprawy dotyczące przepisów technicznych związanych z budową/rozbudową wjazdu/zjazdu reguluje 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 Roku w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016. 

124 t.j.) 

 

Niniejszy wniosek na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 

2016. 1827 t.j.) nie podlega opłacie skarbowej. 


