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WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU 
 
 
 
 
Wymagane dokumenty:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu  
 

Do wniosku należy dołączyć: 
 

1) Plan sytuacyjny w skali 1:500 z naniesioną i zwymiarowaną lokalizacją 
zjazdu – 2 egz.  

2) Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania 
nieruchomością (do wglądu przy odbiorze decyzji), 

3) Decyzja o warunkach zabudowy / wypis i wyrys z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (kserokopię). 

4) W przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub poświadczony 
odpis pełnomocnictwa  

5) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje konieczność jej 
pobrania) 

 
 
Odpowiedzialny Referat: Urząd Miejski w Mosinie,  

Referat Mienia Komunalnego 
pl. 20 Października 1,  
piętro, pok. 122, tel. 61 8109-533 

 
 
Opłaty:  
 

Wydawana decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 82zł - tabela 
część III poz. 44 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.)  

  
Nie podlegają opłacie skarbowej decyzje w sprawach dotyczących 
połączenia drogi publicznej z nieruchomością wykorzystywaną wyłącznie 
na cele mieszkaniowe.  

 
Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą składania wniosku na konto 
Urzędu Miejskiego w Mosinie 
nr GBS Mosina 26-90480007-0000-0215-2000-0002 
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Termin i sposób załatwienia:  

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji 
administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz 
wymaganych dokumentów. 

 
 
Podstawa prawna:  

Art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 
2016 r., poz. 1440) 
 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,  poz. 267, z poźn. zm.)  
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r., 
poz. 1282, z późn. zm..) 
 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430, ze zm.) 

 
 
Tryb odwoławczy:  

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni 
od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Gminy Mosina. 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Mosina . 
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej. 

 
 
Inne informacje:  

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów 
wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. 

2. Uzyskana decyzja zezwalająca na lokalizację/przebudowę zjazdu nie 
upoważnia do rozpoczęcia robót budowlany. 

3. Budowa zjazdu wymaga uzyskania od zarządcy drogi zezwolenia na 
prowadzenie robót w pasie drogowym. 

 
 
 


