
KM.7230- ……….…………..

Kartuzy, dnia …………………………..
…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………
imię i nazwisko lub nazwa inwestora / adres zamieszkania/siedziba

nr tel ……………………………………

                                                                                                   BURMISTRZ KARTUZ
ul. gen. Józefa Hallera 1
83-300 Kartuzy

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

Proszę o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę* zjazdu indywidualnego/publicznego* 

do nieruchomości nr ……………. obręb ………….. w pasie drogowym ul. ………………………...

na czas nieokreślony/określony do dnia………………*, o następujących parametrach:

a) długość ………..........………m,

b) szerokość ……......………….m,

c) powierzchnia ……………….m²

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 na*……………………………......................................................................

Do wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizacje/przebudowę* zjazdu dołączam:
1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1000 / 1: 500*z projektem zagospodarowania terenu, z zaznaczoną   

lokalizacją zjazdu i jego wymiarami, oraz naniesionymi granicami działek,
2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej*

              (jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą),

3) pełnomocnictwo – z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej
              (jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika)

Oraz dodatkowe dokumenty na żądanie zarządcy drogi :

4) inne…………………………………………………………………………………………
5) inne…………………………………………………………………………………………

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.                                                                      
Zgodnie z art. 23 ust.1 o ochronie danych osobowych z dnia 19 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2016r. Nr 101 poz. 992 z późn. zm.) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez Urząd Miejski w Kartuzach danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego (dotyczy
osób fizycznych).

……………………………………………………………
       /podpis i pieczęć wnioskodawcy/

Forma odbioru decyzji: osobiście / pocztą*

*niewłaściwe skreślić



Dodatkowo w przypadku gdy wnioskodawcą nie jest Inwestor:

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

Opłata skarbowa

W  przypadku  występowania  w  imieniu  Inwestora  do  wniosku  o  wydanie  zezwolenia  na  lokalizację  zjazdu  do
nieruchomości położonej przy drodze należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł.

Wymaganą opłatę skarbową można uiścić przez wpłatę na konto nr 93 1020 1811 0000 0102 0188 9476  PKO BANK
POLSKI S.A.

Dowód  uiszczenia  opłaty  skarbowej  powinien  zwierać  adnotację  określającą  przedmiot  opłaty  skarbowej,  kwotę
uiszczonej opłaty.

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. 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.

4. W zezwoleniu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i parametry techniczne.
5. Przed  dokonaniem  zgłoszenia  lub  uzyskaniem  pozwolenia  na  budowę  należy  uzgodnić  z  zarządcą  drogi

projekt budowlany zjazdu.
6. Po  uzgodnieniu  projektu  na  lokalizację  lub  przebudowę  zjazdu  należy  dokonać  zgłoszenia  budowy  albo

wykonania  robót  budowlanych,  następnie  należy  uzyskać  zezwolenie  na  zajęcie  pasa  drogowego  w celu
przeprowadzania robót. 

7. Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu:
 bez zezwolenia zarządcy drogi,
 powierzchni 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. Utrzymanie  zjazdów,  łącznie  ze  znajdującymi  się  pod  nimi  przepustami,  należy  do  właścicieli  lub
użytkowników gruntów przyległych do drogi.

10. Ogólna klauzula informacyjna (RODO) : http://poczta.kartuzy.pl/bip/2018/RODO_kla.pdf


