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                                                                          ................................... dn. ..................... 

        miejscowość  data 

............................................................. 

............................................................. 

.............................................................                                                       

.............................................................  
  oznaczenie strony (imię, nazwisko, adres 

  lub nazwa, siedziba, nr tel. wnioskodawcy) 

         

Powiatowy Zarząd Dróg 

ul. Szpitalna 14 

34-400 Nowy Targ 

tel. 18 26 628 88 

e-mail: pzd@nowotarski.pl 
 

W N I OS E K 
 
 

Wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu*, przebudowę 
istniejącego zjazdu* z drogi powiatowej nr .... .........................................., 
w miejscowości ......................................................................, 
km drogi ................................, strona drogi ................................, 
do nieruchomości*, pól uprawnych *, tj. działki/działek o nr ewidencyjnym 
.................................................................................................................. . 
Nieruchomość ta jest obecnie wykorzystywana na cele 
................................................ 
Po wykonaniu zjazdu*, przebudowie istniejącego zjazdu* sposób 
wykorzystania nieruchomości nie ulegnie zmianie*, ulegnie zmianie 
polegającej na* .......................................................................................................... 
     (określenie planowanej inwestycji). 
 
 

 
 
 
 

 
..................................................... 

podpis wnioskodawcy 

 
Do niniejszego wniosku załączam***: 

□ 1. Dwa egz. projektu zagospodarowania działki wraz z naniesioną lokalizacją zjazdu i jego 

parametrami geometrycznymi, o ile budowa lub przebudowa zjazdu jest związana ze zmianą 
zagospodarowania działki; 

□ 2. Lokalizację zjazdu według pikietaża na drodze lub plan orientacyjny; 

□ 3. Kopię decyzji o warunkach zabudowy terenu ( o ile jest wymagana) lub informację o zgodności 

zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; 

□ 4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przyległą do drogi (np. 

wypis z rejestru gruntów). 

□ 5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej – 82,00 zł za zezwolenie (nie dotyczy zjazdów 

indywidualnych do posesji przeznaczonych wyłącznie na cele mieszkaniowe)**; 
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□ 6. Pełnomocnictwo (wymagane w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich wraz z 

dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości – 17,00 zł). Od obowiązku jej uiszczania 
zwolnione są m.in. jednostki budżetowe terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego, 
małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo wnioskodawcy, (na podstawie art. 7 pkt 2 i 3 ustawy 
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)**.  

□ 7. Inne: ............................................................................................................................................... 

 
*/ niepotrzebne skreślić. 
**/ organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Burmistrz Miasta Nowy Targ. 
Opłata skarbowa płatna na konto Urzędu Miasta Nowy Targ lub w kasie UM Nowy Targ ul. Krzywa 1, 
lub w kasie Starostwa Powiatowego, Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14). 
***/ zaznaczyć właściwe. 
 

UWAGA: 
Zgodnie art. 29 ust. 1, 3, 4 i 5, art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1440 z późn. zm.), budowa lub przebudowa zjazdu należy do 
właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji 
administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Zezwolenie 
na lokalizację zjazdu wydaje się na czas nieokreślony, jednakże decyzja o wydaniu zezwolenia na 
lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany. 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. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu 
określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę 
zjazdu – jego parametry techniczne. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy: 
- dokonać czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, 
- uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót. 
 

Dodatkowe informacje na temat warunków lokalizacji zjazdów i zajęcia pasa 
drogowego można uzyskać pod nr tel. 018 26 628 88 wew. 42. 
 


