
 

 
 

URZĄD GMINY ŁAGIEWNIKI 

  ul. Jedności Narodowej 21 

58-210 Łagiewniki 

Tel.: /74/ 66 33 417,  /74/ 89 39 455,  /74/66 33 400 
www. lagiewniki.pl,        e-mail: gmina@lagiewniki.pl     

ePUAP: /kn6tnt963c/skrytka 

K  A  R  T  A      U  S  Ł  U  G 
Nr karty: 

BGKMiD.8 

WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU  

LUB JEGO PRZEBUDOWĘ Z DROGI PUBLICZNEJ 

Jednostka 

odpowiedzialna 

REFERAT BUDOWNICTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ, 

MIESZKANIOWEJ I DRÓG 

TEL.: /74/ 66 33 418 

Wymagane 

dokumenty 
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej lub 

jego przebudowę. 

2. Projekt zagospodarowania działki 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją 

zjazdu. 

3. Decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z MPZP. 

4. Dokument określający prawo do dysponowania nieruchomością. 

5. Upoważnienie lub pełnomocnictwo jeżeli występuje. 

6. Kopia aktualnego odpisu Rejestru Przedsiębiorców (dotyczy firm) 

Uwagi: - 

Sposób 

załatwienia 

sprawy 

Wniosek można złożyć: 

➢ w Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Klienta pok. Nr 1,  

➢ przesłać drogą elektroniczną na adres: gmina@lagiewniki.pl, 

➢  przesłać za pośrednictwem elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej ePUAP: /kn6tnt963c/skrytka, 

➢ przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Łagiewniki, ul. Jedności 

Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki. 

Opłaty - 82,- za wydanie zezwolenia w formie decyzji administracyjnej,  

- 17,- zł od pełnomocnictwa,  

- zezwolenia dotyczące budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie 

Podstawa 

prawna 

1. Art. 29 ust. 1 i 3 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.470).  

2. Art. 104 i 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. Nr 98, poz. 735). 

Termin 

składania 

dokumentów 

30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego. 

Termin 

realizacji 
30 dni 

Tryb 

odwoławczy 

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem 

Wójta Gminy Łagiewniki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Informacje 

dodatkowe 

Uzyskana decyzja zezwalająca na lokalizację budowę/przebudowę zjazdu nie  

upoważnia do rozpoczęcia robót budowlanych. Stanowi ona dokument 

niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia  

(w rozumieniu ustawy Prawo budowlane). Budowa zjazdu wymaga wydania 

przez Wójta Gminy Łagiewniki zezwolenia na prowadzenie robót w pasie 

drogowym. W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia, zarządca 

drogi orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera 

opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. W przypadku 

braków formalnych wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia  

uzupełnienia. 

Formularze 

wniosków 

i druki do 

pobrania 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego stanowi załącznik do  

niniejszej karty. 

Opracował: 

 

Sprawdził: 

Zatwierdził: 

Kierownik Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej  

i Dróg 

Sekretarz Gminy 

Wójt Gminy Łagiewniki 
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