
Karta usługi Nr 3/RII 

 WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJE ZJAZDU  
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie 

ul. Marszałka Piłsudskiego 2 
64-400 MIĘDZYCHÓD 

I. Forma realizacji usługi: 
 osobiście  przez pełnomocnika  listownie  fax  elektronicznie 
 inny: NIE DOTYCZY 

II. Podmioty uprawnione do skorzystania z usługi: 
Podmiot będący właścicielem nieruchomości przyległej do drogi do której ma być lokalizowany/przebudowany 
zjazd.   

III. Opis usługi: 
          Wydanie zezwolenia następuje na wniosek . Zezwolenie swoim zakresem obejmuje zgodę na  
          lokalizacje/przebudowę zjazdu * na drogę.  
 

IV. Wymagane dokumenty do realizacji usługi: 
1.Wniosek o wydanie zezwolenia wraz z załącznikami: 
    - Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500  obejmującej zakres przedmiotowej     
      nieruchomości w nawiązaniu do drogi gminnej z zaznaczonym proponowanym miejscem  
      lokalizacji zjazdu i widocznymi granicami nieruchomości której wniosek dotyczy, 
    - kopie aktualnego dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. wypis  
      aktu notarialnego, odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, wypis z rejestru gruntów), ,  
     - dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na zjazd (jeśli dotyczy) 
2.Pełnomocnictwo , jeśli podmiot działa przez pełnomocnika 
3.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa. 
 

V. Niezbędne opłaty do uiszczenia: 
1. Za wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu publicznego tj.  zjazd  co najmniej do jednego obiektu , w którym 
prowadzona jest działalność gospodarcza - 82,00 zł  (wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu indywidualnego do 
nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny – nie podlega opłacie skarbowej)  
2. Opłata za udzielenie pełnomocnictwa  - 17,00 zł   
Wysokość opłaty i sposób jej uregulowania normuje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
( ze zmianami)  
Zachęcamy do skorzystania z dostępnego na stronie internetowej generatora druku przelewu. 
Opłatę można uiścić na rachunek bankowy Gminy Międzychód Nr 31 1020 4027 0000 1302 1219 1849  
lub w każdym innym punkcie przyjmowania opłat. 

VI. Termin i sposób realizacji usługi: 
Niezwłocznie a w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca 

VII. Stanowisko odpowiedzialne za realizację usługi: 
Stanowisko ds. drogownictwa 
Referat/komórka odrębna:  Referat Inwestycji i Infrastruktury 
pokój:  206 telefon bezpośredni 95 748 81 36  
adres e-mail: gospodarkakomunalna@miedzychod.pl 

VIII. Tryb odwoławczy:  
Przysługuje. 
Odwołanie wnosi się do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem 
Burmistrza Międzychodu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
Odwołanie przesyła się na adres: Burmistrz Międzychodu, Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka 



Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód. 
IX. Podstawa prawna realizacji usługi:  
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  

       3)  Uchwała Nr XXXV/332/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. Rady Miejskiej Międzychodu w sprawie wysokości  
            stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (ze zmianami ). 
 

X. Dodatkowe informacje/uwagi: 
 

XI. Formularze i wnioski do usługi: 
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje / przebudowę*  zjazdu . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Szanowny Interesancie! – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z objaśnieniami pod wnioskiem (formularzem), 
celem ułatwienia wzajemnej współpracy (realizacji podania/wniosku). 
 

Dane Wnioskodawcy:     
1. Imię i Nazwisko lub Nazwa Podmiotu 
(może być pieczęć Podmiotu): 

 miejscowość  data 
 

 
 
  

WNIOSEK/PODANIE O: 

WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJE 
ZJAZDU 2. Adres do korespondencji: 

 
 
 

   

 Miejsce na pieczęć wpływu do Urzędu: 
3. Telefon kontaktowy:    
  Burmistrz Międzychodu 
4. Adres e-mail:  Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie 
  ul. Marszałka Piłsudskiego 2 
5. Numer PESEL (osoby fizyczne):  64-400 MIĘDDZYCHÓD 
   
6. Numer NIP  (osoby prawne):   
   
 

Korzystając z przysługującego mi uprawnienia zwracam się o: 
1) wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu/przebudowę istniejącego zjazdu* 

Informacje niezbędne dla realizacji mojego uprawnienia: 
Wniosek dotyczy wydania  zezwolenia na lokalizację zjazdu/ przebudowę istniejącego zjazdu*  
 
z drogi gminnej …………………………………             . w miejscowości ………………………………………………… . 
 
do nieruchomości  o nr ewidencyjnym gruntów: …………………………………………………………………….…….. .  
Nieruchomość ta jest wykorzystywana na cele ……………………………………………………………………………... . 
Po wykonaniu zjazdu/przebudowie istniejącego zjazdu* sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie zmianie / 
ulegnie zmianie* na: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… . 
Przebudowa zjazdu będzie polegała na (jeśli dotyczy) : 
.......................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
Celem realizacji przysługującego mi uprawnienia załączam: 

1)  
2)    
3)  

 

OŚWIADCZENIE: 
Wniosek (podanie), dokumenty załączone oraz oświadczenia nie mają na celu uzyskania dokumentu potwierdzającego 
nieprawdziwą okoliczność mającą znaczenie prawne. Ponadto nie mają na celu wprowadzenia w błąd funkcjonariusza 
publicznego zarówno bezpośrednio (poprzez dostarczenie fałszywych informacji lub dokumentów) albo pośrednio. Za podstępne 
wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 – art. 272 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny. 
 

Szanowny Interesancie! – wskazanie danych w pkt.: 
1 i 2 – jest obowiązkowe. 
3 i 4 – ułatwi nam wzajemny kontakt 
5 lub 6 – umożliwi Tobie „śledzenie” realizacji spraw 
na stronie internetowej Urzędu pod adresem: 
……………………………………………… 

 
 
 
 

Czytelny podpis Wnioskodawcy bądź pełnomocnika, 
pieczęć Podmiotu oraz odpis osoby umocowanej 

 

Niniejszy wniosek/podanie stanowi załącznik do karty usługi Nr 3/RII 
 


