
 
 ……………………………………………………………                                  …………………………………………. 
 ( Wnioskodawca – imię i nazwisko lub nazwa)       Miejscowość, data 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
 (Adres wnioskodawcy)                                                                                                                                     

Tel.     …………………………………….…………………………………………..                                                                  Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie 

                                                                                                                                                                            ul. Bieszczadzka 1 

                                                                                                                   38-400 Krosno 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ / PRZEBUDOWĘ ZJAZDU 

Na  podstawie  art.  29  ust.  1  ustawy  z  21  marca  1985 r.  o  drogach  publicznych, wnoszę o wydanie  zezwolenia  

na  lokalizację / przebudowę  zjazdu  zwykłego  z drogi powiatowej   nr ………………………. przebieg drogi 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………… oznaczonej jako działka 

nr ewid. ………...…  do działki o nr ewid. …………… położonej w miejscowości ……………………………………..………………………  

Zjazd projektowany będzie do**  …………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Przebudowa zjazdu będzie polegać na*** ……………….………………………………………………………………………………………………  

Nieruchomość ta wykorzystywana jest na cele ............................................................................................................. 

Po wykonaniu zjazdu, przebudowie istniejącego zjazdu sposób wykorzystania nieruchomości*        

 nie ulegnie zmianie  

 ulegnie zmianie polegającej na ......................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………….. 

        ……………………………………………………………..  

                      Podpis wnioskodawcy/ów  lub pełnomocnika 

Do niniejszego wniosku załączam:* 

 Kopię mapy zasadniczej (sytuacyjno – wysokościowej) dla danego terenu w skali 1:500 lub 1:1000,                               

z zaznaczonym proponowanym miejscem lokalizacji zjazdu i widocznymi granicami nieruchomości, której 

wniosek dotyczy. 

 Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości objętej inwestycją. 

 W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika - dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa 

(albo urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej  w wysokości 17zł.  

 Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o zezwoleniu na lokalizację/przebudowę zjazdu                   
w wysokości 82 zł (nie dotyczy zjazdów do posesji przeznaczonych wyłącznie na cele mieszkaniowe). 
 

Forma odbioru decyzji:* 

 osobiście  

 pocztą 

* właściwe zaznaczyć znakiem X 

** dotyczy wniosku o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu 
*** dotyczy wniosku o wydanie decyzji na przebudowę zjazdu 
 

Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek Urzędu Miasta Krosna. Od obowiązku uiszczania opłaty skarbowej zwolnione są 

jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 7 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej (Dz. U. 2022 poz. 2142 ze zm.) 

 



  

                                                                                                         ………………………………………                                                                     

…………………………………………………………..                                                                                                                                    Miejscowość, data 
 ( Wnioskodawca – imię i nazwisko lub nazwa)        

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
 (Adres wnioskodawcy)                                                                                                                                     
 
Tel.     …………………………………….…………………………………………..                                  
 
 
 

                                                                                Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie 

                                                                                                                                            ul. Bieszczadzka 1 

                                                                                              38-400 Krosno 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że jestem: 

 Właścicielem 

 Współwłaścicielem 

 Użytkownikiem wieczystym 

 Użytkownikiem 

 Zarządcą 

 Dzierżawcą nieruchomości 

 Inne ……………………………….* 

nieruchomości nr ewid. ……………………………………………………………………………………………………..……….……..  

w miejscowości ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej (art. 233 Kodeksu karnego) potwierdzam własnym podpisem 

prawdziwość danych umieszczonych powyżej.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, moich 

danych osobowych podanych w składanym oświadczeniu, w celu przeprowadzenia postepowania 

administracyjnego oraz prawidłowej identyfikacji podmiotu (osoby) przy ewentualnej egzekucji w zakresie 

należności wynikających z decyzji wydanej na podstawie złożonego przeze mnie wniosku. 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

  

      ………………………………………………….. 

 …………………………………………………….. 
 (Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika) 

 

 

* właściwe zaznaczyć znakiem X 

 

 


