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z dnia
04.09.2018r.

NAZWA USŁUGI
ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ LUB PRZEBUDOWĘ ZJAZDU
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na lokalizację zjazdu poprzez złożenie do Urzędu Gminy
w Sicienku wniosku w powyższej sprawie. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub
użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej,
zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. W przypadku budowy lub
przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.
Co do zasady, zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje się na czas nieokreślony. Natomiast, jeżeli
w ciągu 3 lat od wydania decyzji zjazd nie został wybudowany, decyzja o wydaniu zezwolenia
wygasa.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do drogi
CZAS REALIZACJI
Do 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Sicienku.
WYMAGANE DOKUMENTY
•
•

Wniosek
Załączniki:
- 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.

OPŁATY - Brak
Wydanie decyzji zezwalającej na lokalizacje zjazdu jest bezpłatne, jeśli budowa lub przebudowa
zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym. W przeciwnym wypadku opłata skarbowa
wynosi 82,00 zł.
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za
pośrednictwem Wójta Gminy Sicienko w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.
PODSTAWA PRAWNA
•

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 2222
ze zm.)

•
•
•
•
•

•

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.
Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2017r. poz. 1257 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1044
ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 124)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 1
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 55 41 240, fax: +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 8.00 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.30
INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko nr:
70 8142 1046 0000 0127 2000 0007
•

•
•
•

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę należy złożyć
z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem
rozpoczęcia inwestycji.
Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wydaje się na czas nieokreślony.
Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie
został wybudowany.
Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli
lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o zezwolenie na lokalizacje lub przebudowę zjazdu
METRYKA KARTY
Wyszczególnienie

Imię i nazwisko

Opracował/a

Marian Sierant

Zaakceptował/a

Mirosława Budziak

Zatwierdził/a

Magdalena Kluska

Data i podpis

