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Dolnośląska Służba Dróg i Kolei 

we Wrocławiu 

ul. Krakowska 28 

50-425 Wrocław 

WNIOSEK  

                           Wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu*)  przebudowy zjazdu*) remont 

zjazdu *) z drogi wojewódzkiej Nr ..................................... w miejscowości .................................................. 

przy ulicy  .........................................................z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 

.....................do nieruchomości –działka nr ................................................................... 

Oświadczam, że jestem właścicielem *), użytkownikiem wieczystym *), zarządcą ), dzierżawcą *)  

Nieruchomość ta jest wykorzystywana na cele ........................................................................... 

Po wybudowaniu *) przebudowie *) remoncie*) zjazdu sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie 

zmianie* ) ulegnie zmianie *) na ................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 
Do wniosku załączam:  

 

1. 2 egz. planu sytuacyjno-wysokościowego dla danego terenu w skali 1:500 lub 1:1000 sporządzone na kopii 

mapy zasadniczej z zaznaczona wnioskowaną lokalizacją zjazdu lub zjazdem planowanym do przebudowy bądź 

remontu.  

2. Kopię aktualnego dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. wypisu aktu notarialnego, 

odpisu księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, wypisu z rejestru gruntów) lub umowę 

dzierżawy/najmu działki. 

3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub wypis i wyrys z miejscowego planu 

zagospodarowania terenu dla działki przyległej do drogi oraz obszary drogi. 

  

4. Pełnomocnictwo albo jego odpis, wypis lub kopię z potwierdzeniem zgodności z oryginałem (w przypadku 

wystąpienia w imieniu Inwestora osób trzecich) oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie 

przedmiotowego dokumentu, w wysokości 17.00 zł (opłatę skarbową należy wpłacić we właściwym organie 

podatkowym, którym dla tut. zarządu dróg jest Urząd Miejski we Wrocławiu) 

5. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalność gospodarczej tj.: 

a. przy instytucjach będących osobami prawnymi, tj. przy przedsiębiorstwach państwowych, 

spółdzielniach, państwowych osobach prawnych, spółkach prawa handlowego, fundacjach, 

stowarzyszeniach – określić instytucję (zgodnie z wypisem z rejestru prowadzonego przez właściwy 

miejscowo Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego), 

b. przy spółkach cywilnych – osoby prowadzące działalność gospodarczą zgodnie z wpisem do ewidencji 

działalności gospodarczej Urzędu Gminy lub Miasta na podstawie umowy spółki cywilnej, 

przy podmiotach gospodarczych będących osobami fizycznymi – nazwisko i imię osoby fizycznej jako 

właściciela tego podmiotu lub pełnomocników (zgodnie z wypisem z ewidencji działalności 

gospodarczej Urzędu Gminy lub Miasta). 

6. ............................................**) 

*) niepotrzebne skreślić  

**) zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarząd dróg może żądać dodatkowych dokumentów  

 

 

 

 

................................................................ 

(podpis Wnioskodawcy) 

 


