
 
.......................................................      ......................................  
imię i nazwisko lub nazwa          (miejscowość, dnia) 

 

....................................................... 
adres lub siedziba 

 

....................................................... 
numer telefonu kontaktowego 

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku 

ul. Bielska 57a 

09-400 Płock 

WNIOSEK 

o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu z drogi powiatowej 

 

1. Lokalizacja zjazdu/przebudowa zjazdu*:  

indywidualnego/publicznego* z drogi powiatowej nr:  

…...................………….......................................................................................................... 

przebiegającej na działce o nr ew. ................. do nieruchomości (działka o nr ew.): 

………… w miejscowości: ……………………..gmina: …….……………. ……………... 

2. Oświadczam, że jestem: 

właścicielem / współwłaścicielem** / użytkownikiem wieczystym / użytkownikiem / 

zarządcą / dzierżawcą* przedmiotowej nieruchomości. 

 

**Dane współwłaściciela lub współwłaścicieli: 

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

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

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

 

3. Nieruchomość ta jest wykorzystywana na cele.................................................................*** 

4. Po wybudowaniu zjazdu sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie zmianie/ulegnie 

zmianie polegającej na* ......................................................................................................... 

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

 
Decyzję odbiorę osobiście/proszę o wysłanie na adres: (podać jeżeli inny niż podany wyżej)* 

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

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

 
W załączeniu: 

1) Szczegółowy plan sytuacyjny działki z naniesionym projektowanym zjazdem, podaniem jego 

wymiarów oraz domiarami do granic nieruchomości lub punktów charakterystycznych (2 egzemplarze 

mapy w skali 1:1000 lub 1:500). 

2) Kopia decyzji o warunkach zabudowy/kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego*. 

3) Dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji ***. 

4) W przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo 

poświadczony odpis pełnomocnictwa) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (o ile 

jest wymagana) zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2016 

roku poz. 1827 z późn. zm.). 
 

Zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 

922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

 

................................................................. 
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej) 
 

    *)  niepotrzebne skreślić 

***)  w przypadku wykorzystania nieruchomości na cele inne niż mieszkaniowe wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej 

w wysokości 82 zł, płatnej na konto Starostwa Powiatowego w Płocku: Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku Nr 

21 9042 0003 0000 0000 9000 0880 (cz. III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z  dnia 16 listopada 

2006 r. (Dz. U. z 2016 roku poz. 1827 z późn. zm.). 


