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          ………………………… 
miejscowość, data  /wypełnić/    

WNIOSKODAWCA /wypełnić/ 
....................................................... 

.......................................................                                                                           
Imię i nazwisko/ nazwa                                                              

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

…………………………………….    
adres 

………………………………….... 
telefon kontaktowy 

....................................................... 
……………………………………............... 

adres do korespondencji 

-------------------------------------------------- 

              

PEŁNOMOCNIK /wypełnić jeśli występuje/ 

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

................................................. 
Imię i nazwisko/                                                                                                                                                  
................................................. 

………………………………. 
adres 

……………………………… 
telefon kontaktowy 

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

………………………………. 
adres do korespondencji 

            Wójt Gminy Sierpc 

            ul. Biskupa Floriana 4 

            09 – 200 Sierpc 

 
 

WNIOSEK  

na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej 

 
Wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację*, przebudowę* 

indywidualnego*, publicznego* zjazdu z drogi gminnej 

 

ul............................w obrębie ewid...............................nr ewid działki drogowej.................................. 

 

do nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ewid…………………………………… 

 

Oświadczam, że jestem właścicielem* , użytkownikiem wieczystym* , użytkownikiem*,  

zarządcą*, dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości* . 

 

Nieruchomość ta jest wykorzystywana na cele (określić inwestycję: dom, garaż, budynek gospodarczy, budynek 

na działalność gospodarczą, inny ): 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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Po wybudowaniu/przebudowie zjazdu sposób wykorzystania nieruchomości  

nie ulegnie zmianie*, 

ulegnie zmianie polegającej na*  

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

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

 

 

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

         (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 
Wymagane załączniki: 

1) mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu  -  2 egz.; 
2) wypis z rejestru gruntów dla działki, na którą ma być zlokalizowany zjazd; 
3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub dokument potwierdzający tytuł prawny                    

do nieruchomości do której ma być wybudowany lub przebudowany zjazd – 1 szt. 
4) pełnomocnik dołącza pełnomocnictwo i dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł, 
5) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku, 

gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca; 

6) inne (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi może zażądać dodatkowych dokumentów). 
 

Opłata skarbowa: 
- nie podlega opłacie skarbowej zezwolenie dot. zjazdu związanego z budownictwem mieszkaniowym  

- zezwolenie na lokalizację nowego zjazdu/przebudowę istniejącego zjazdu dla celów niezwiązanych z budownictwem mieszkaniowym – 82 zł  
- za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł, 
- z opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego. 

 
Objaśnienie: 

1. zjazd indywidualny – określony przez zarządcę drogi jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie. 
2. zjazd publiczny - to zjazd do co najmniej jednego obiektu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, a w szczególności do stacji paliw, 

obiektu  gastronomicznego, hotelowego, przemysłowego, handlowego lub magazynowego. 
 

 

        
 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 
 


