
ZADANIE PUBLICZNE REALIZOWANE NA ZLECENIE MIASTA KRAKOWA, FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

KTO MO!E Z"O!Y# WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA?

Wniosek mo!e z"o!y# inwestor posiadaj$cy 
tytu" prawny do nieruchomo%ci przyleg"ej 
do drogi w postaci w"asno%ci, u!ytkowania 
wieczystego lub u!ytkowania  .

Wniosek mo!na z"o!y# osobi%cie lub przez 
pe"nomocnika.

KTO MO!E Z"O!Y# WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA
O STOPNIU NIEPE"NOSPRAWNO$CI?

ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJ!/PRZEBUDOW! 
ZJAZDU INDYWIDUALNEGO LUB PUBLICZNEGO

Zjazd to po"#czenie drogi publicznej z nieruchomo$ci# po"o%on# przy drodze, stanowi#ce bezpo$rednie miejsce dost&pu do drogi publicznej. 
Budowa lub przebudowa zjazdu indywidualnego lub publicznego le%y w gestii w"a$ciciela lub u%ytkownika nieruchomo$ci przyleg"ej do drogi, 
po uzyskaniu zezwolenia zarz#dcy drogi na lokalizacj& lub przebudow& zjazdu. W przypadku budowy lub przebudowy drogi, budowa lub prze-
budowa zjazdów dotychczas istniej#cych nale%y do zarz#dcy drogi.

GDZIE I W JAKI SPOSÓB NALE!Y Z"O!Y# WNIOSEK?

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokaliza-
cj& lub przebudow& zjazdu nale!y z"o!y# do 
zarz$dcy drogi, w"a%ciwego ze wzgl&du na 
kategori& drogi oraz na lokalizacj& zjazdu.

W pierwszej kolejno%ci inwestor musi zatem 
ustali#, kto jest zarz$dc$ drogi.

W Polsce zarz$dcami dróg s$:

1) dla dróg krajowych - Generalny Dyrektor 
Dróg Krajowych i Autostrad;

2) dla dróg wojewódzkich - zarz$d woje-
wództwa;

3) dla dróg powiatowych - zarz$d powiatu;

4) dla dróg gminnych – wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta.

Wniosek dotycz$cy:

1) dróg gminnych - sk"ada si& do w"a%ciwe-
go urz&du gminy. Je!eli zosta" powo"any od-
powiedni zarz$d dróg miejskich/gminnych, 
który wykonuje zadania zarz$dcy drogi, to 
wniosek nale!y z"o!y# do takiego zarz$du;

2) dróg powiatowych - sk"ada si& do w"a-
%ciwego starostwa. Je!eli zosta" powo"any 
odpowiedni zarz$d dróg powiatowych, 
który wykonuje zadania zarz$dcy drogi, to 
wniosek nale!y z"o!y# do takiego zarz$du;

3) dróg wojewódzkich - sk"ada si& do w"a-
%ciwego urz&du marsza"kowskiego. Je!eli 
zosta" powo"any odpowiedni zarz$d dróg 
wojewódzkich, który wykonuje zadania za-
rz$dcy drogi, to wniosek nale!y z"o!y# do 
takiego zarz$du;

4) dróg krajowych - sk"ada si& do w"a%ciwe-
go oddzia"u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad.

WA!NE! W przypadku miast na prawach 
powiatu (przyk"adowo Kraków) zarz$dc$ 
wszystkich dróg publicznych, z wyj$tkiem 
autostrad i dróg ekspresowych, jest prezy-
dent miasta. Wniosek o wydanie zezwolenia 
na lokalizacj& lub przebudow& zjazdu nale!y 
z"o!y# w Urz&dzie Miasta. Je!eli zosta" po-
wo"any odpowiedni zarz$d dróg miejskich, 
który wykonuje zadania zarz$dcy drogi, to 
wniosek nale!y z"o!y# do takiego zarz$du.

Wniosek mo!na z"o!y#:

• w urz&dzie,

• za po%rednictwem poczty,

• przez internet (wymaga posiadania pro'lu 
zaufanego).

KTO MO!E Z"O!Y# WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA
O STOPNIU NIEPE"NOSPRAWNO$CI?

JAKIE DOKUMENTY NALE!Y PRZYGOTOWA#?

W celu uzyskania zezwolenia na lokalizacj& 
lub przebudow& zjazdu, urz&dy zazwyczaj 
wymagaj$ przed"o!enia nast&puj$cych do-
kumentów:

• kopii aktualnej mapy zasadniczej lub sy-
tuacyjno-wysoko%ciowej w skali 1:500 lub 
1:1000, obejmuj$cej zakres przedmiotowej 
nieruchomo%ci w nawi$zaniu do drogi, 
z zaznaczonym proponowanym miejscem 
lokalizacji zjazdu i widocznymi granicami 
nieruchomo%ci, której dotyczy wniosek;

• kopii aktualnego dokumentu stwierdza-

j$cego tytu" prawny do nieruchomo%ci (np. 
wypisu aktu notarialnego, odpisu ksi&gi 
wieczystej prowadzonej dla nieruchomo%ci, 
wypisu z rejestru gruntów);

• dowodu uiszczenia op"aty skarbowej;

WA!NE! Nie ma wzoru urz&dowego wnio-
sku o wydanie zezwolenia na lokalizacj& lub 
przebudow& zjazdu. Wzory wniosków sto-
sowane w poszczególnych urz&dach mog$ 
si& ró!ni#. Wniosek mo!na pobra# ze strony 
internetowej lub otrzyma# bezpo%rednio 
w urz&dzie.

JAKIE S% RODZAJE ZJAZDÓW?

Wyró!niamy zjazdy indywidualne lub publiczne:

1) zjazd indywidualny – zjazd do jednego lub 
kilku obiektów u!ytkowanych indywidualnie;

2) zjazd publiczny – zjazd do nieruchomo-
%ci gruntowych usytuowanych poza pasem 
drogowym:

a) na których prowadzona jest lub planowane 
jest prowadzenie dzia"alno%ci gospodarczej 
lub dzia"alno%ci o charakterze publicznym,

b) na których usytuowana jest lub planowa-
ne jest usytuowanie nieruchomo%ci budyn-
kowej lub lokalowej, w których prowadzona 
jest lub planowane jest prowadzenie dzia"al-
no%ci gospodarczej lub dzia"alno%ci o cha-
rakterze publicznym,

c) które stanowi$ lub b&d$ stanowi# dojazd 
do nieruchomo%ci wymienionych w lit. a lub b.

W JAKIM TERMINIE NALE!Y Z"O!Y# WNIOSEK?

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokaliza-
cj& lub przebudow& zjazdu mo!na z"o!y# 
w dowolnym terminie.

WA!NE! Zezwolenie wydaje si& na czas 
nieokre%lony, ale decyzja o wydaniu zezwo-
lenia na lokalizacj& zjazdu wygasa, je!eli 
w ci$gu 3 lat od jej wydania zjazd nie zosta-
nie wybudowany.

WA!NE! Ze wzgl&du na wymogi wynikaj$ce 
z warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada# drogi publiczne, zarz$dca dro-
gi mo!e odmówi# wydania zezwolenia na 
lokalizacj& zjazdu lub jego przebudow& albo 
wyda# zezwolenie na lokalizacj& zjazdu na 
czas okre%lony.

CZAS REALIZACJI I OP"ATY

Za wydanie decyzji o zezwoleniu na lokali-
zacj& zjazdu pobierana jest op"ata skarbowa 
w wysoko%ci 82 z". Je!eli budowa lub prze-
budowa zjazdu jest zwi$zana z budownic-
twem mieszkaniowym, zezwolenie nie pod-
lega op"acie skarbowej.

W przypadku dokonywania zg"oszenia 

przez pe"nomocnika, pobierana jest op"ata 
skarbowa w wysoko%ci 17 z".

Rozpoznanie wniosku powinno nast$pi# nie 
pó(niej ni! w ci$gu miesi$ca, a w przypadku 
sprawy szczególnie skomplikowanej termin 
za"atwienia sprawy mo!e wynie%# dwa mie-
si$ce od dnia z"o!enia wniosku.

JAK MO!NA ODWO"A# SI& OD DECYZJI?

Od wydanej decyzji przys"uguje odwo"anie 
do samorz$dowego kolegium odwo"awcze-
go (SKO) za po%rednictwem organu, który 
wyda" decyzj&, w terminie 14 dni od dnia 
dor&czenia decyzji. Od decyzji SKO przy-
s"uguje równie! skarga do wojewódzkiego 
s$du administracyjnego w terminie 30 dni 
od dnia dor&czenia decyzji.

Je%li organem w"a%ciwym do rozpatrzenia 
wniosku by" Generalny Dyrektor Dróg Krajo-

wych i Autostrad, odwo"anie od decyzji nie 
przys"uguje. Strona niezadowolona z decyzji 
mo!e zwróci# si& z wnioskiem o ponowne 
rozpatrzenie sprawy do Generalnego Dyrek-
tora Dróg Krajowych i Autostrad za po%red-
nictwem w"a%ciwego oddzia"u. Od decyzji 
wydanej na skutek ponownego rozpoznania 
sprawy przys"uguje równie! skarga do woje-
wódzkiego s$du administracyjnego w ter-
minie 30 dni od dnia dor&czenia decyzji.

O CZYM NALE!Y PAMI&TA#?

W zezwoleniu na lokalizacj& zjazdu okre%la 
si& miejsce lokalizacji zjazdu i jego parame-
try techniczne, a w zezwoleniu na przebu-
dow& zjazdu – parametry techniczne zjazdu.

Przed rozpocz&ciem robót budowlanych 
mo!e istnie# obowi$zek zg"oszenia budowy 
albo wykonania robót budowlanych oraz 

uzyskania zezwolenia zarz$dcy drogi na pro-
wadzenie robót w pasie drogowym.

Zezwolenie na lokalizacj& zjazdu lub jego 
przebudow& do"$cza si& do zg"oszenia budo-
wy lub wykonania robót budowlanych, o któ-
rych mowa w ustawie – Prawo budowlane.

KARY PIENI&!NE

Za wybudowanie lub przebudow& zjazdu:

• bez zezwolenia zarz$dcy drogi;

• o innych parametrach ni! okre%lone w ze-
zwoleniu zarz$dcy drogi;

a tak!e za u!ytkowanie zjazdu po terminie 
okre%lonym w zezwoleniu,

zarz$dca drogi wymierza, w drodze decyzji 
administracyjnej, kar& pieni&!n$ w wyso-
ko%ci 10-krotno%ci op"aty ustalanej zgodnie 
z przepisami ustawy o drogach publicznych.

Op"at& t& ustala si& jako iloczyn liczby me-
trów kwadratowych zaj&tej powierzchni 
pasa drogowego, stawki op"aty za zaj&cie 1 
m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania 

pasa drogowego, przy czym zaj&cie pasa dro-
gowego przez okres krótszy ni! 24 godziny 
jest traktowane jak zaj&cie pasa drogowego 
przez 1 dzie).


