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

......................................
(data)

.........................................................
Zarządca Dróg w Redzie
Burmistrz Miasta Redy
ul. Gdańska 33
84-240 Reda

( imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

….....................................................
........................................................
(adres zamieszkania / siedziba)
tel.

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

WNIOSEK
Proszę o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu*
z ulicy ...................................................... do nieruchomości działka nr..........................................
obręb nr ..................
Oświadczam, że jestem: (właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem, zarządcą,
dzierżawca)* w/w nieruchomości wykorzystywanej na cele ………………………..…...………..
Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 (2 egzemplarze), z zaznaczoną lokalizacją zjazdu,
parametrami technicznymi(długość, szerokość, spadki, powierzchnia zjazdu)
2. 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.
3. Informację o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego lub kopię decyzji o warunkach zabudowy.
4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
5. Upoważnienie(w przypadku ustanowienia pełnomocnika).

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

* niepotrzebne skreślić

Opłaty:
1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 82 zł, od ustanowienia
pełnomocnictwa 17 zł. Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635)
2. Nie podlega opłacie skarbowej zezwolenie w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
3. Opłatę skarbową należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Gminy
Miasto Reda w Banku Millennium SA nr 61 1160 2202 0000 0002 5073 7431 z
siedzibą przy Al. Jana Pawła II nr 4 w Redzie.

UWAGI:
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.
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr
225, poz. 1635).
4. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz.717).
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207,
poz.2016 z późn.zm.).
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
(Dz.U. 140, poz. 1481).
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430).

