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Załącznik nr 2 

do zarządzenia nr 29/2018 Dyrektora ZDiZ w Suwałkach 
z dnia 25.05.2018 r. 

 

KARTA INFORMACYJNA 
 

BUDOWA LUB PRZEBUDOWA ZJAZDU 

 

 
PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach 

Biuro:  

ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki,  

 

ETAP I – zezwolenie na lokalizację nowego zjazdu lub przebudowę istniejącego zjazdu 

 

1) FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
Decyzja administracyjna lub pismo. 

 

2) WYMAGANE DOKUMENTY: 
Wniosek zgodny ze wzorem (formularz wniosku nr 2a) 

 

3) OPŁATY:  

 Opłata skarbowa w wysokości 82,00 zł. (opłata za zezwolenie na przebudowę lub budowę 

zjazdu z dróg publicznych, do celów innych niż mieszkalne). Opłatę należy wnieść na 

rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach Bank PEKAO SA O/Suwałki 22 1240 5211 1111 

0000 4921 9744; 

 Opłata skarbowa za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł. Opłatę należy wnieść na rachunek 

Urzędu Miejskiego w Suwałkach Bank PEKAO SA O/Suwałki 22 1240 5211 1111 0000 

4921 9744; 

 

4) TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA: 

Rozpatrzenie
 
wniosku nastąpi w terminie określonym w art. 35 k.p.a. 

 

5) TRYB ODWOŁAWCZY: 

Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Zarządu Dróg i Zieleni 

w Suwałkach w odniesieniu do decyzji administracyjnej. 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych, budowa lub przebudowa 

zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w 

drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę 

zjazdu. 

http://zdiz.suwalki.pl/wp-content/uploads/2018/05/WNIOSEK-budowa-lub-przebudowa-zjazdu.doc
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Zgodnie z art.29 ust.2 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych w przypadku budowy lub 

przebudowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy 

drogi. 

Utrzymanie zjazdów wraz z znajdującymi się pod nimi przepustami należy do właścicieli lub 

użytkowników gruntów przyległych do drogi. 

W szczególnych przypadkach Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach ma prawo wymagać 

dostarczenia koncepcji sytuacyjno – wysokościowej oraz koncepcji organizacji ruchu dla 

inwestycji. 

 

Etap II – uzgodnienie dokumentacji projektowej i uzyskanie prawa dysponowania gruntem 

na cele budowlane 

 

1) FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
Pismo. 

 

2) WYMAGANE DOKUMENTY: 
Wniosek zgodny ze wzorem (formularz wniosku nr 2b) 

 

3) OPŁATY:  
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł.  

Opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach Bank PEKAO SA 

O/Suwałki 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744; 

 

 

 

 

 

 

http://zdiz.suwalki.pl/wp-content/uploads/2018/05/WNIOSEK-uzgodnienie-dokumentacji-projektowej-i-uzyskanie-prawa-dysponowania-gruntem.doc
http://zdiz.suwalki.pl/wp-content/uploads/2018/05/WNIOSEK-uzgodnienie-dokumentacji-projektowej-i-uzyskanie-prawa-dysponowania-gruntem.doc

