
K A R T A   I N F O R M A C Y J N A 

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu w pasie drogowym 

URZĄD GMINY 

Nowe Miasto Lub. 

 

Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie 

Stanowisko odpowiedzialne: stanowisko ds. drogownictwa i gospodarki energetycznej Gminy 

– Referat Inwestycji i Rozwoju 

Organ odwoławczy: nie dotyczy 

Konto: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie 

BANK 61 1020 3583 0000 3502 0046 4172 PKO BP S.A. 

NIP: : 877-14 – 68- 461 

  

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tj Dz.U.2012 .647.)  

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) 

3. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz U 2013.267 ). 

4. Ustawa o drogach publicznych  (t j  Dz. U.2013.260 ) 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń 

na zajęcie pasa drogowego (Dz. U .2004 Nr.140.poz.1481) 

 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:  
 

1. Wniosek – w załączeniu 

2. Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości. 

3. Projekt budowlany zjazdu, gdy ma miejsce włączenie się do drogi o nawierzchni 

utwardzonej.  

4. Plan zagospodarowania działki na mapie zasadniczej z zaznaczeniem numerów 

geodezyjnych działek i określeniem sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do 

drogi wraz z mapą sytuacyjną – 2 egzemplarze. 

5. Kserokopia opłaty skarbowej  

6. Upoważnienie do występowania w imieniu właściciela działki, jeżeli nie jest nim 

wnioskodawca  

II. OPŁATY:  
Opłata skarbowa: 

� za decyzję-  82,00zł zł   

� za pełnomocnictwo –  17,00 zł 

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI: 
Tryb ustawowy przewiduje do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku do urzędu ( Art. 61 KPA )  

 

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Mszanowo ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lub. 

 

 



V. TRYB ODWOŁAWCZY: 
Brak trybu odwoławczego. 

 

VI. UWAGI: 
Pouczenie  

Przypadku niekompletności wniosku Organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w 

przeciągu 7-dni  jeżeli uzupełnienie nie nastąpi w tym terminie wniosek pozostanie bez rozpatrzenia                 

(Art. 64  2 KPA) 

Jeżeli strona nie wpłaciła opłat wzywa się do ich wniesienia w terminie  do 7 dni. 

Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone wniosek podlega 

zwrotowi lub czynność uzależniona od opłat zostanie zaniechana. 

Wniosek należy sporządzić samodzielnie, przy wykorzystaniu formularza dostępnego na 

stronie internetowej urzędu lub w Biurze Obsługi Interesanta. 

 

1. Załącznikiem może być kopia mapy zasadniczej lub mapy katastralnej przyjęta  

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, potwierdzona  

za zgodność z oryginałem. 

2. Kopia mapy powinna przedstawiać aktualny stan zagospodarowania nieruchomości objętej 

wnioskiem oraz nieruchomości sąsiednich. 

3. Kopie mapy zasadniczej udostępnia Starostwo Powiatowe w Nowym Mieści Lubawskim lub 

firma geodezyjna 

4. Decyzję zezwolenia na lokalizację zjazdu w pasie drogowym. 

 

Decyzja zamieszczana jest w publicznie dostępnym Wykazie decyzji wymagających udziału 

społeczeństwa, a informację o tym fakcie podaje się do publicznej wiadomości m.in. w Biuletynie 

Informacji Publicznej  



…………………. dnia ………………. 
 

Imię wnioskodawcy* 

Nazwisko wnioskodawcy *  

Adres wnioskodawcy  
 

 

Telefon kontaktowy 
WÓJT GMINY 

NOWE MIASTO LUBAWSKIE 
(Referat Inwestycji i Rozwoju) 

 
 

WNIOSEK 
 

o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu w pasie drogowym. 
 
Wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację, /przebudowę/* zjazdu szerokości …………….. 
i dojścia szerokości…………. z drogi gminnej………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr ……… obręb . ……..      do nieruchomości 
oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr ………… obręb . …….      w …………………..…. 
przeznaczonej pod zabudowę  
………………………………....................................................................................................... 
………………………………....................................................................................................... 
 
Do niniejszego wniosku załączam: 
1. Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości. 
2. Projekt budowlany zjazdu, gdy ma miejsce włączenie się do drogi o nawierzchni utwardzonej.  
3. Plan zagospodarowania działki na mapie zasadniczej z zaznaczeniem numerów geodezyjnych działek i 

określeniem sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi wraz z mapą sytuacyjną – 2 
egzemplarze. 

4. Kserokopia opłaty skarbowej dokonana w kasie tutejszego urzędu zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z 
dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z dnia 8 grudnia 2006 r.) – 82,00 zł. (W przypadku gdy 
teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej.)* 

5. Upoważnienie do występowania w imieniu właściciela działki, jeżeli nie jest nim wnioskodawca oraz 
kserokopię opłaty skarbowej dokonanej w kasie tutejszego urzędu miasta, zgodnie z Ustawą o opłacie 
skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z dnia 8 grudnia 2006 r.)* - 17,00 zł. 

 
 

……………………………….. 
(podpis wnioskodawcy) 

 
* niepotrzebne skreślić  
 
 

  


