WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU Z DROGI
- WYDANIA OPINII KOMUNIKACYJNEJ
I/1
Wymagane dokumenty:
1. Czytelnie wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi
(wniosek do pobrania w pokoju nr. 230 oraz na stronie internetowej - BIP wejście przez
www.nadarzyn.pl)
2. Załączniki do wniosku:
a) projekt zagospodarowania działki w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją
zjazdu,
b) decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wraz z rysunkiem,
c) upoważnienie – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis -jeżeli występuje.
Termin załatwienia:
do 30 dni od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów
Tryb załatwienia sprawy:
Pisemnie, w formie decyzji – opinii komunikacyjnej
Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Gminy Nadarzyn, pok. Nr 100 , ul. Mszczonowska 24, Nadarzyn
w godzinach: poniedziałek . od 9.00 do 18.00;
wtorek - czwartek od 8.00 do 16.00.
piątek od 8.00 do 15.00
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Inwestycji Urzędu Gminy Nadarzyn
Odbiór dokumentu:
Referat Inwestycji Urzędu Gminy Nadarzyn, - pokój nr 230 ( w godzinach pracy Urzędu)
Opłaty:
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa,
skarbowej w wysokości 17 zł

podlega opłacie

Uwagi:
1. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wydaje się na czas nieokreślony.
2. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania
zjazd nie został wybudowany.
3. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych zarządca
drogi może odmówić wydania zezwolenia albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na
czas określony.
4. Należy dostosować się do uwag i warunków zawartych w decyzji zezwalającej na
lokalizację zjazdu.

5. Po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu należy opracować projekt i wystąpić o
pozwolenie na budowę, a następnie o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi
gminnej w celu prowadzenia robót.
6. Utrzymanie zjazdów, łącznie z znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do
właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 260 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 z późn. zm.)
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm.).
Opracowanie: Marianna Przywoźna

