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....................................................... 
 
....................................................... 
                             WNIOSKODAWCA 

             imię, nazwisko, adres nr telefonu 

 

Zarząd Dróg Powiatowych  
w Żninie z/s w Podgórzynie 

Podgórzyn 62a 
 88 – 400 Żnin 

 

WNIOSEK 
 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ 
 

Wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację nowego*/ przebudowę istniejącego* zjazdu z 

drogi powiatowej nr................. relacji......................................................................                   

w m........................... do nieruchomości o nr geodezyjnym...................... w miejscu 

zaznaczonym na załączonym planie sytuacyjnym na czas nieokreślony*/określony do 

dnia...................., o następujących parametrach: długość..........m, szerokość..........m,   

nawierzchnia.................................. 

Po wybudowaniu*/ przebudowie zjazdu* sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie 

zmianie / ulegnie zmianie* polegającej na (*) ……………………………………………………………………. 

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

ZJAZD INDYWIDUALNY*  
(do budynku mieszkalnego, zabudowań gospodarczych,  na  pole, do lasu lub innych obiektów użytkowanych 

indywidualnie)      

ZJAZD PUBLICZNY* 
(do obiektu, w której jest prowadzona działalność gospodarcza, a w szczególności do stacji paliw, obiektu 
gastronomicznego, hotelowego, przemysłowego, handlowego lub magazynowego) 

 

Wnioskodawca oświadcza, że jest: 

 
właścicielem,     współwłaścicielem,     użytkownikiem wieczystym,     zarządcą,     dzierżawcą* 

 przedmiotowej nieruchomości  
 

DO WNIOSKU ZAŁĄCZA SIĘ: 
 

1. mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji zjazdu 

2. decyzja o warunkach zabudowy jeśli inwestor posiada (dotyczy lokalizacji nowego zjazdu) 

3. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, aktualny odpis z księgi wieczystej, 

wypis z rejestru gruntów), 

4. pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje inwestor, dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zapłaty opłaty 

skarbowej dokonuje się gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Żninie, ul. 700 lecia 39, 88-400 Żnin                  nr 

konta 47 8181 0000 0001 2742 2000 0038(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu (rodzice, 

dzieci), zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), 

5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł (na nr konta jak wyżej) za zezwolenia na lokalizację/przebudowę 

zjazdu zgodnie z załącznikiem do ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 255, poz. 1635 ze zm.) 

cześć III, ust. 44 - strona jest zwolniona z opłaty skarbowej w przypadku budowy zjazdu do budynku mieszkalnego. 
6. inne (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, ZDP w Żninie może żądać dodatkowych dokumentów) 

 

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

 

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                ............................................... 
                                                                                                                                                                                   podpis wnioskodawcy 


