
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę 

Komórka 
WIR  
 
Termin załatwienia 
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w 
terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. 
 
Kogo dotyczy 
Osoba fizyczna, osoby prawne. 
 
Wymagane dokumenty 
1. Wypełniony wniosek dostępny w wydziale WIR lub na stronie internetowej urzędu 

/www.slupno.eu/. 
2. Projekt zagospodarowania działki w skali 1:1000 lub 1:500 z naniesionym 

sposobem włączenia inwestycji do drogi. 
3. Kopie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości. 
4. W przypadku wystąpienia w imieniu właściciela osób trzecich pełnomocnictwo 

lub jego kopię oraz dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. 
 
Miejsce składania wniosków 
Sekretariat Urzędu Gminy w Słupnie ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno  
 
Sposób załatwienia 
Wydanie decyzji administracyjnej.  
 
Opłaty 
W przypadku wystąpienia w imieniu właściciela osób trzecich pełnomocnictwo lub 
jego kopię oraz dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. 
W przypadku przeznaczenia nieruchomości na cele inne niż mieszkaniowe opłatę 
skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy 

Płatne gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto UG Słupno:      
Vistula Bank Spółdzielczy 22 9011 0005 0002 0981 2000 0020 

 
Podstawa prawna  

1. Art. 29, art. 29a, art. 30 oraz art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1,ust 4, ust 8, 12, 15 i 16 
ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2068 
ze zm) 

2. Dział III rozdział 13 z Załącznikiem nr 2 Rozporządzenia MtiGM z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) 

3. Art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 4 cz. III ust. 44 pkt 2 kol. 3, cz. IV kol. 3 oraz art. 7 ustawy 
z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) 

4. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z dnia 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)  



Tryb odwoławczy 
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku 
za pośrednictwem Wójta Gminy Słupno, w terminie 14 dni od daty doręczenia. 


