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BUDOWA LUB PRZEBUDOWA ZJAZDU DO DROGI GMINNEJ 
NR TD/01 

Podstawa prawna 

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z 
późn. zm.) 

� Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. rok 2016, poz. 23) 
� Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz.783 z 

późn zm.) 
Sposób załatwienia 
sprawy  

Wniosek należy przesłać na adres Urzędu lub złożyć w sekretariacie  

Wymagane  

dokumenty  

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę. 
Wniosek  powinien zawierać: 
imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o 
budowę lub przebudowę zjazdu, 

2. Załączniki: 
a. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z projektem 
zagospodarowania terenu, z zaznaczoną lokalizacją zjazdu i jego wymiarami, 
oraz naniesionymi granicami działek. 
b. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, do 
której ma być wybudowany zjazd, lub przy której zjazd ma być przebudowany- 
na żądanie zarządcy drogi kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do 
nieruchomości, poświadczona za zgodność z oryginałem. 
c. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej 
– jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. 
d. Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty 
skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez 
pełnomocnika. 
e. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł – jeżeli jest 
wymagana. 
f. Inne dokumenty – na żądanie zarządcy drogi. 

Opłaty  

  1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 82 zł. 
  2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o                                   
wydanie zezwolenia. 
  3. Nie podlega opłacie skarbowej zezwolenie w sprawach budownictwa 
mieszkaniowego. 
  4. Opłata za Pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. 
Opłaty dokonać można przelewem na konto Miasta i Gminy Kańczuga BS  
w Jarosławiu Filia Kańczuga Nr konta 52 9096 0004 2004 0041 6713 0001 lub w 
kasie Urzędu.   

Termin załatwienia 
sprawy   

1. Do 1 miesiąca. 
2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane. 

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Kańczudze w terminie 14 dni od daty 
otrzymania decyzji. 

Komórka  
odpowiedzialna  

Stanowisko ds. dróg i mostów. 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Paweł Fudali – podinspektor  
parter, pokój nr 3a, tel.  642-31-42  wew.21 



Inne informacje  

Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót. 
Zezwolenia nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę w rozumieniu prawa 
budowlanego, stanowi jedynie dowód, że strona posiada prawo do dysponowania 
nieruchomością gruntową, określoną w decyzji. 
Zezwolenie nie zwalnia od obowiązku uzgodnienia robót z posiadaczami urządzeń 
obcych znajdujących się w pasie drogowym lub w jego pobliżu. 
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę należy 
złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia 
przed terminem rozpoczęcia inwestycji. 
2. Zezwolenie na lokalizację 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. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego 
parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego parametry 
techniczne. 
6. Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na 
budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo 
wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na 
prowadzenie robót w pasie drogowym. 
7. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje obowiązek uzgodnienia z 
zarządcą drogi, projektu budowlanego zjazdu. 
8. Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy 
do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. 

 
Opracował: Paweł Fudali – podinspektor – 28.06.2016 r. 
Sprawdził: Teresa Argasińska – Sekretarz - 28.06.2016 r.  
Zatwierdził: Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga – 28.06.2016 r. 

 


