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  ………………………………..….   

                  (MIEJSCOWOŚĆ, DATA) 

……………………..…………………………….        
         (INWESTOR LUB PEŁNOMOCNIK) 
 

……………………………………………………. 
 
……………………..……………………………..   
                 (ADRES, NR TELEFONU) 
 

…………………………………………………….. 
 
…………………………………………………….. 
(PESEL-os.fizyczna/REGON lub NIP-os.prawna) 

  

 Odbiór osobisty, 

 Wysłać pocztą 

 
W N I O S E K 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZJAZD Z DROGI GMINNEJ/WEWNĘTRZNEJ 
(art. 29 ust. 1 i 3 ustawy o drogach publicznych) 

  
Wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację nowego*/ przebudowę istniejącego* zjazdu z drogi 
/ ulicy* kategorii gminnej / drogi wewnętrznej:  *skreślić niepotrzebne 
 
…………………..…………….……………………………………………………………………………………………………………….. 
                                   (nr drogi/ulicy i nazwa relacji, odcinka, miejscowości lub kilometraż) 

 
zjazd INDYWIDUALNY* (do budynku mieszkalnego, zabudowań gospodarczych,  na pole, 
do lasu lub innych obiektów użytkowanych indywidualnie) ,      
zjazd PUBLICZNY*(do obiektu, w której jest prowadzona działalność gospodarcza, a w 
szczególności do stacji paliw, obiektu gastronomicznego, hotelowego, przemysłowego, 
handlowego lub magazynowego) 

*proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat 
 
do nieruchomości o nr geodezyjnym ……………………………………………….. w miejscu zaznaczonym 
na załączonym planie sytuacyjnym oraz określenie jego parametrów technicznych. 
Cel lokalizacji zjazdu: 
………………………………………………………………………………………………………….............................................
.......................................................................................................................................................... 
Po wybudowaniu, przebudowie zjazdu sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie zmianie 
/ ulegnie zmianie polegającej na (*) …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wnioskodawca oświadcza, że jest: 

 właścicielem*, 

 współwłaścicielem*,  

 użytkownikiem wieczystym*,  

 zarządcą*, 

 dzierżawcą*, przedmiotowej nieruchomości  
* proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

 
 

Urząd Miejski w Kruszwicy 
ul. Nadgoplańska 4 
88-150 Kruszwica 
Tel./fax: (52) 3515010/ (52) 3516021 
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DO WNIOSKU ZAŁĄCZA SIĘ: 
1. mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji zjazdu, 

- 2egz. 
2. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny własności działki  

o numerze podanym powyżej  lub aktualny odpis z księgi wieczystej) – 1 egz., 
3. pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje inwestor. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo  
w sprawach opłaty skarbowej, tj. Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88 – 150 Kruszwica 
lub na rachunek ww. organu: 92 8151 0001 0000 0909 2000 0014 (z wyłączeniem pełnomocnictwa 
udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot 
zwolniony z opłaty skarbowej), 

4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł (na nr konta jak wyżej) za zezwolenia na 
lokalizację/przebudowę zjazdu zgodnie z załącznikiem do ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.) cześć III, ust. 44 - strona jest zwolniona z opłaty skarbowej  
w przypadku budowy zjazdu do budynku mieszkalnego. 

5. inne (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, Urząd Miejski w Kruszwicy może żądać dodatkowych 
dokumentów): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(*) niepotrzebne skreślić 
 

 

UWAGA: 
WNIOSEK WINIEN BYĆ PODPISANY PRZEZ WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI/WSPÓŁWŁAŚCICIELI 
POSIADAJĄCYCH TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (np. MAŁŻEŃSTWO, itp.) 

PRAWIDŁOWOŚĆ DANYCH NA WNIOSKU POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. 

 

 

1.……………………………………………… 
     (PODPIS WNIOSKODAWCY, PEŁNOMOCNIKA) 

 
 
 
 
 

2.……………………………………………… 
     (PODPIS WNIOSKODAWCY, PEŁNOMOCNIKA) 

 
 

 


