
KARTA USŁUGI GPBiD.2

Nazwa usługi:
WYDANIE DECYZJI NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU 

Z DROGI PUBLICZNEJ

Wersja nr 1

Data zatwierdzenia:
20.03.2013

Komórka 
organizacyjna: Referat Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Tel. 14 632-63-82

Wymagane dokumenty:
− Wniosek  o  wydanie  decyzji  na  lokalizację  zjazdu  z  drogi  publicznej:  pobierz  wniosek.doc lub 

wniosek.pdfProjekt zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500.
− opis lokalizacji zjazdu, stan istniejący oraz stan projektowany, a także sposób odwodnienia. 
− Dla  osób podpisujących  wniosek  w imieniu  Inwestora  należy  dołączyć  do  wniosku pełnomocnictwo  wraz 

z oryginałem potwierdzenia opłaty skarbowej  za pełnomocnictwo w wys.  17,00 zł  (w przypadku kserokopii 
pełnomocnictwa lub upoważnienia dodatkowo należy wpłacić 5,00 zł, czyli łącznie 22,00 zł).

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Sprawy  nie  wymagające  postępowania  wyjaśniającego  załatwia  się  niezwłocznie.  W  przypadku  sprawy 
wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie 
skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Skrzyszów
Referat Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa – Parter, pokój nr 5
budownictwo@ug.skrzyszow.pl
Tel. 14 632-63-82

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Skrzyszów
Dziennik Podawczy - I piętro pokój nr 24
sekretariat@ug.skrzyszow.pl
Tel. 14 632-63-30
Poniedziałek – 900 – 1700

Wtorek – piątek – 730 - 1530

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 82,00 złote.
Kasa czynna: 
poniedziałek 900 do 1315 i 1400 do 1645

wtorek – piątek 730 do 1315 i 1400 do 1515

Tryb odwoławczy:
Od decyzji, służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, 
ul. G. J. Bema 17, 33-100 Tarnów, za pośrednictwem Wójta Gminy Skrzyszów w terminie 14 dni,  od dnia jej  
otrzymania.

Podstawa prawna:
− Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267);
− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204 , poz. 2086);
− Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  1  czerwca  2004  r.  w  sprawie  określenia  warunków  udzielania 

zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 , poz.1481);
− Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r, poz. 1282).

Uwagi:

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO DATA

mailto:sekretariat@ug.skrzyszow.pl
mailto:budownictwo@ug.skrzyszow.pl
http://skrzyszow.pl/k1/4/2.pdf
http://skrzyszow.pl/k1/4/2.doc


Opracował: Insp. ds. budownictwa Jacek Krzywonos 06.05.2013r.

Sprawdził: Insp. ds. budownictwa Władysław Macheta 10.05.2013r.

Osoba odpowiedzialna 
za aktualizację: Insp. ds. budownictwa Jacek Krzywonos -

Zatwierdził: Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior 15.05.2013r.
UWAGA:  Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące


