
1. Budowa i przebudowa zjazdów.
Ogólne zasady wydawania zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdu oraz 
na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania przedmiotowych robót.

1. Lokalizacja budowy lub przebudowa zjazdu z drogi powiatowej do działki 
oraz zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót przy realizacji tego 
zadania.

2. Informacje - kogo dotyczy procedura:
            Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na 
lokalizację zjazdu (lub jego przebudowę) na działkę (budowlaną lub do pól 
uprawnych), do której ma prowadzić zjazd z drogi powiatowej i na zajęcie pasa 
drogowego w celu wykonanie robót z tym związanych.

3.Wymagane dokumenty:
3.1   Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację budowy (lub przebudowę)   
zjazdu na działkę (budowlaną lub do pól uprawnych) - druk Nr 1.1. 
3.2 Załączniki do wniosku:
- dwa egzemplarze aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500 lub 
1:1000 z naniesioną i zwymiarowaną lokalizacją planowanego zjazdu, ze 
szczegółowym planem sytuacyjnym, z zaznaczonymi granicami działki, 
zagospodarowaniem sąsiednich działek oraz orientacją w skali 1:10000 lub 
1:25000,
-  dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. kopia aktu 
notarialnego),  
- kopia decyzji o warunkach zabudowy terenu lub informacja o zgodności 
zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, 
3.3 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu 
wykonania robót związanych z budową lub przebudową zjazdu na działkę - 
druk Nr 1.3.
3.4 Załączniki do wniosku:
- szczegółowy plan sytuacyjny miejsca robót na podkładzie mapy sytuacyjno - 
wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem 
we wniosku wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (na 
mapie należy oznaczyć zajmowane elementy pasa drogowego-  jezdnia, 
chodnik, pobocze, rów, pas zieleni),
 - kopia wydanego przez tut. Zarząd Dróg zezwolenia na lokalizację 
(przebudowę) zjazdu, 
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę zjazdu w pasie 
drogowym lub o zgłoszeniu przebudowy lub prowadzonych robót właściwemu
organowi administracji architektoniczno - budowlanej albo kserokopię 
ważnego pozwolenia  na budowę lub zgłoszenia, - oraz harmonogram robót w 
przypadku ich etapowego wykonywania, 



 - zatwierdzony przez Starostę Powiatu Będzińskiego projekt tymczasowej 
organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego dotyczy jezdni, chodników, 
poboczy i wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze lub 
powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub 
pieszych albo informację o sposobie zabezpieczenia terenu przewidywanego 
zajęcia pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu) 
zabezpieczenia robót i uczestników ruchu drogowego. 
3.5 Dodatkowo załączniki do obydwóch wniosków:
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca kserokopia aktualnego 
wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia aktualnego 
wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed dniem złożenia wniosku - w przypadku dokumentów wydanych z datą 
wcześniejszą należy przedłożyć kserokopię aktualnie potwierdzoną przez 
właściwy organ administracyjny lub sąd).
- w przypadku spółki cywilnej kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we 
właściwym Urzędzie Skarbowym wraz z wypisem z ewidencji działalności 
gospodarczej wszystkich wspólników.

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie może wezwać wnioskodawcę do 
dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego 
charakteru sprawy. 

3.6 Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu druk 1.2.

4. Miejsce składania dokumentów: 

                      Wnioski w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację budowy lub 
przebudowę zjazdu, o uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu i na zajęcie pasa 
drogowego w celu wykonania robót przy realizacji tych zadań należy składać 
bezpośrednio do Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku lub drogą 
pocztową na adres: ul. Węgroda 59 42-582 Rogoźnik.

5. Opłaty:
5.1 Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego 

lub zjazdu do pól w wysokości 82,00 zł. Zwolnienie od wymienionej opłaty
tylko w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia dot. zjazdu 
indywidualnego na działkę przeznaczoną wyłącznie na cele budownictwa 
mieszkaniowego.

5.2 Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o
wydanie przedmiotowego zezwolenia. W przypadku nie wydania 
zezwolenia wniesiona opłata podlega zwrotowi na wniosek



5.3 Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 
zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, 
zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z 
opłaty skarbowej). 

5.4 Wymienione opłaty można wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy w 
Bobrownikach  lub na konto bankowe Urzędu nr. 69 8438 0001 0000 0143 
2022 0003 (Aktualny nr konta dostępny jest również na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Bobrownikach). Oryginał potwierdzenia dokonania 
wpłaty należy dołączyć do składanych odpowiednio dokumentów 
(„pełnomocnictwo”). 

5.5 Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty - na podstawie art. 40 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007r, Nr 19 poz. 
115 z późn. zm.). Stawki opłat są określone uchwałą Nr IX/82/2015 Rady 
Powiatu Będzińskiego z dnia 25.06.2015 r. 

6. Rozpatrzenie wniosku i forma załatwienia:

6.1 Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego
rozpatrywane są nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia 
kompletnego wniosku,

6.2 Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego i sprawy szczególnie 
skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia 
kompletnego wniosku. 

6.3  Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu oraz na zajęcie pasa 
drogowego w celu wykonania robót związanych z budową lub przebudową 
zjazdu wydawane jest przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w 
Będzinie w drodze decyzji administracyjnej. 

7. Tryb odwoławczy:
                Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium   
Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku, ul. Węgroda  59, 42-582 Rogoźnik w terminie 14 
dni od daty jej otrzymania. 

8. Podstawa prawna:
- Art. 29 ust. 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z  dn. 31.03.2015. poz. 460 ze zm.), 
- rozporządzenia 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. Nr 43, poz.430), 
- Uchwała Nr IX/82/2015 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 25.06.2015 r.  w 
sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych 
położonych na terenie powiatu będzińskiego na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, 



- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 
98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami); 
- Ustawa o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 
1635, z późniejszymi zmianami). 

9. Dostępność procedury:
 

             Procedura jest dostępna w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie 
z/s w Rogoźniku, 42-582 Rogoźnik, ul. Węgroda 59.

Procedura dotyczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Będzińskiego


