
__________________dnia __________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
       ( dane wnioskodawcy ) 
 
 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  
ŚLĄSKIEGO  

Adres do korespondencji:  
Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Katowicach 
ul. Lechicka 24  

40-609 Katowice   
 
 
 

W N I O S E K  
o wydanie zezwolenia na lokalizację nowego zjazdu  

 

z drogi wojewódzkiej Nr ______________ (ul. ___________________) w miejscowości 

__________________________ na działkę/i nr _____________.  
 

 ________________________ 

                (Podpis wnioskodawcy) 

 
Załączniki*: 
 

1. mapę orientacyjną z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją,   
2. mapę zasadniczą (2 egz.) w skali 1:500 lub 1:1000 zawierającą: przebieg drogi, całą powierzchnię działki na teren 

której wnioskowany jest zjazd z zaznaczonymi granicami własności kolorem zielonym potwierdzonymi przez 
uprawnionego geodetę,  koncepcję zagospodarowania terenu w tym układ komunikacyjny, sposób zabudowy, 
miejsca postojowe, lokalizacją wnioskowanego zjazdu,  

3. część opisowa zawierająca: informacje o funkcji, powierzchni obiektu komunikowanego wnioskowanym zjazdem, 
prognozowaną wielkość potoku ruchu generowanego planowaną inwestycją na terenie działki, strukturę rodzajową 
pojazdów korzystających ze zjazdu oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego,        

4. wypis z rejestru gruntów dla działki/ek objętych wnioskiem - nie starszy niż 3 miesiące,   
5. wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego inwestycją, a w razie  jego braku 

kopię prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji na terenie działki,  
6. oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wydanego zgodnie z art. 33 Kpa (jeżeli                

w imieniu inwestora występuje pełnomocnik), wraz z oryginałem dowodu dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00zł, 
wymaganej przepisami  Ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej za każde przedłożone 
pełnomocnictwo. Opłatę skarbową należy uiścić w kasie UM Katowice, ul. Pocztowa 5 lub przelewem na rachunek bankowy UM Katowice: 
Bank PKO BP S.A. 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111,   

7. oryginał dowodu dokonania opłaty skarbowej w kwocie 82,00zł, wymaganej przepisami Ustawy z dnia 16 listopada 
2006r o opłacie skarbowej, za wydanie zezwolenia. Opłatę skarbową należy uiścić w kasie UM Katowice, ul. Pocztowa 5 lub przelewem 
na rachunek bankowy UM Katowice: Bank PKO BP S.A. 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.   

8. ______________________________________________________________________________________**  
 
 
 
 
 
 
* należy wykreślić dokumenty które nie są dołączone do wniosku  
** w zależności od charakteru inwestycji Zarządca Drogi może zażądać dodatkowych  dokumentów     
 
 
Druk stosowany od 11.05.2016r. 
 

 


