Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
ul. Rynek 17
59-330 Ścinawa
tel.: +48 76 8412619, fax: +48 76 8412 601

e-mail: urząd@scinawa.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek,środa,czwartekipiątek7.30-15.30
wtorek 8.00 – 16.00

KARTA USŁUGI
z dnia 26.10.2009r.
1. NAZWA USŁUGI:
Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej lub jego przebudowę
2. PODSTAWA PRAWNA:
- Art. 40, ust. 1, ust. 2 pkt 1 ust.3, 4 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.
U. z 2007r. nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 tekst jednolity),
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie
warunków technicznych jaki powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999r. Nr 43, poz. 430)
3. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska,
2. I piętro,
3. Pokój 20,
4. Telefon 8412619
4. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Mapę zasadniczą z nakładką ewidencyjną (lub plan zagospodarowania działki) w skali 1:1000
lub 1:500 z zaznaczoną propozycją dokładnej lokalizacji zjazdu.
2. Dokument określający posiadane prawo do dysponowania nieruchomością, do której ma być
wybudowany zjazd, lub przy której zjazd ma być przebudowany – na żądanie zarządcy drogi (do
wglądu)
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 od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa) wystawiony przez osobę upoważnioną do udzielania pełnomocnictw.
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
- Punkt Obsługi Mieszkańca – parter, lub
- Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa – I Piętro – pokój 21
6. OPŁATY:
- Do wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu do nieruchomości położonej przy drodze
należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł – płatne gotówką lub
bezgotówkowo na konto Fortis Bank Polska S.A. (02 1600 1462 0008 0475 1829 6043).
- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej powinien zawierać adnotację określającą przedmiot opłaty
skarbowej, kwotę uiszczonej opłaty.
Dodatkowo w przypadku gdy Wnioskodawcą nie jest Inwestor:

- Zapłata należnej opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa wystawionego przez osobę upoważnioną do udzielania pełnomocnictw w kwocie
17,00 zł
- Nie podlegają opłacie skarbowej decyzje w sprawach dotyczących połączenia drogi publicznej z
nieruchomością wykorzystywaną na cele mieszkaniowe.
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W ciągu 14 dni a w sytuacji złożonej do 30 dni
7. UWAGI:
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. Po uzyskaniu zezwolenia na:
- lokalizację zjazdu należy wystąpić o pozwolenie na budowę, a następnie o zezwolenie na zajęcie
pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót,
- przebudowę zjazdu należy dokonać zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych, a
następnie uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót.
6. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzgodnić z zarządcą drogi projekt budowlany
zjazdu.
7. Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi lub o powierzchni 7.
większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zjazdu, zarządca drogi wymierza,
w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty za zajęcie
pasa drogowego.
8. Zarządca drogi wymierza również karę pieniężną za użytkowanie zjazdu po terminie
określonym w zezwoleniu zarządcy drogi.
9. Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli
lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.
8. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Burmistrza
Ścinawy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji przez stronę.

Metryczka:
Opracował: Michał Raksa – Specjalista ds. utrzymania modernizacji dróg,
Zatwierdził: Jan Przybylski – Sekretarz Miasta i Gminy,

Dane Wnioskodawcy:

Nazwisko i Imię/Jednostka:……………………………………………………...………………………………………………….................
Adres:………………………………………………………………………………………….…………………………………………….................
Nr PESEL/REGON:……………………………………………………………………………………………………………………….................
Nr telefonu:………………………………………………………………………………………………………………………………..................

Burmistrz Ścinawy
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU
Z DROGI PUBLICZNEJ LUB JEGO PRZEBUDOWĘ

Wnioskuję o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę* zjazdu z drogi….............................
……………………………………………………………………………………………………………..........................................
nr drogi, działki lub nazwa ulicy

do nieruchomości nr.................... obręb.................. przy ulicy………………..........…………………………………

Oświadczam, że jestem: właścicielem/użytkownikiem wieczystym/użytkownikiem/zarządcą/ dzierżawcą*
w/w nieruchomości.

..........................................................
miejscowość, data

.........................................................
podpis Wnioskodawcy

* zakreślić właściwe

Zgodnie z ustawa o drogach publicznych Dz. U. nr 19 z 2007r poz.115 a późn. zm. i Prawem budowlanym do
wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu należy załączyć:
1. Mapę zasadniczą z nakładką ewidencyjną (lub plan zagospodarowania działki) w skali 1:1000 lub 1:500
z zaznaczoną propozycją dokładnej lokalizacji zjazdu.
2. Dokument określający posiadane prawo do dysponowania nieruchomością, do której ma być
wybudowany zjazd, lub przy której zjazd ma być przebudowany – na żądanie zarządcy drogi (do wglądu).
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 od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa)
wystawiony przez osobę upoważnioną do udzielania pełnomocnictw.

