
                                                                                                    Bełżyce …………………..    

 
…………………………………………….. 

                 ( Dane Inwestora)                                       Zarząd Dróg Powiatowych  

  w Lublinie z/s w Bełżycach 
……………………………………………. 

 

……………………………………………. 
                         (adres) 

 
………………………………………………………. 

                      (tel.) 

WNIOSEK 
 

o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu. 

 
Proszę o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu (indywidualnego, publicznego)* z drogi powiatowej 

nr.  ……………………na działkę(i) nr …………………w miejscowości…………………………  

gmina …………………………………………….  

Po wykonaniu zjazdu / przebudowie istniejącego zjazdu* sposób wykorzystania nieruchomości  

nie ulegnie zmianie / ulegnie zmianie* ...........................................................................................................  

 

Parametry zjazdu: 

1. Mapa z lokalizacją zjazdu  

2. Szerokość zjazdu**   ………………. . 

3. Nawierzchnia zjazdu** ……………….. . 

4. Łuki/skosy**   ………………… . 

5. Przepust Ø  ………………… . 

 

 Do niniejszego wniosku załączam: 
 szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 / 1:500* z projektem zagospodarowania terenu,  

z zaznaczoną lokalizacją zjazdu  oraz naniesionymi granicami działek ( może być kserokopia) 

pełnomocnictwo - z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej (jeżeli 

wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika) 

 
oraz dodatkowe dokumenty na żądanie zarządcy drogi : 

 inne:……………………………………………………………….. 

 inne:……………………………………………………………….. 

 
Forma odbioru decyzji: osobiście / pocztą* 

 

…………………………………… 

                                                                                                   (podpis) 

 

 

Oświadczam, że jestem właścicielem / użytkownikiem wieczystym / użytkownikiem/ zarządcą / 

dzierżawcą* przedmiotowej nieruchomości, ……………………………………………………………  

 

…………………………………… 

                                                                                                      (podpis) 

  
*    niepotrzebne skreślić. 



 

 

** §  78.  Zjazd publiczny powinien spełniać następujące wymagania: 

1) szerokość całkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niż 5,00 m, w tym: 

a) szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń, o których mowa w pkt 2 - nie mniejsza niż 3,50 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona 

prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu, 
b) szerokość obustronnych poboczy - nie mniejsza niż 0,75 m każde; 

2) przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5,00 m, wyłącznie dla projektowanych relacji 

skrętnych; 
3) pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0%; 

4) nawierzchnia: 

a) jezdni - twarda ulepszona, 
b) poboczy - co najmniej gruntowa ulepszona; 

5) połączenie zjazdu z drogą wykonane zgodnie z § 113 ust. 1, 3-5, 9 i 10. 

 
§  79.   Zjazd indywidualny powinien spełniać następujące wymagania: 

1) szerokość całkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niż 4,50 m, w tym: 

a) szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń lub skosów, o których mowa w pkt 2 - nie mniejsza niż 
3,00 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu, 

b) szerokość obustronnych poboczy - nie mniejsza niż 0,75 m każde; 

2) przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3,00 m lub ścięte skosem o proporcji n: m, gdzie n = 
m ≥ 1,50 m, wyłącznie dla projektowanych relacji skrętnych; 

3) pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0%; 

4) nawierzchnia: 
a) jezdni na terenie zabudowy - twarda ulepszona, 

b) jezdni poza terenem zabudowy oraz poboczy - co najmniej gruntowa ulepszona. 

 

 

POUCZENIE WNIOSKODAWCY: 

1. Za wydanie zezwolenia należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 82,00 zł. Wysokość opłaty skarbowej określona 

zgodnie z art.1 ust.1 pkt. 1lit. c cz. III poz. 44 pkt.2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej 

(Dz. U. Nr 2019, poz 1000 z późn. zm.)Nie podlegają opłacie skarbowej decyzje w sprawach dotyczących połączenia 

drogi publicznej z nieruchomością wykorzystywaną wyłącznie na cele mieszkaniowe. 

2. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zadania winien wystąpić do ZDP w Lublinie z/s w Bełżycach z wnioskiem  

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Art.40 ustawy o drogach publicznych), dołączając decyzję  

na lokalizację zjazdu, informację o terminie wykonywania robót, wielkości zajmowanej powierzchni poszczególnych 

elementów pasa drogowego, oraz schemat oznakowania strefy objętej robotami - projekt czasowej organizacji ruchu, 

zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem  

3. Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników 

gruntów przyległych do drogi. (art. 30 ustawy o drogach publicznych) 

 

 

 

 

.  Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę  

na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numer telefonu, w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji 

związanych z prowadzonym postępowaniem. 

 

 

 

 …………………………………… 

                                                                                                   (podpis) 
 


