
 

Urząd Miejski w Strzyżowie 

ul. Przecławczyka 5,   38-100 Strzyżów,  tel.  /0 - 17/ 276 13 54, fax.  /0 - 17/ 276 32 19 
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BUDOWA LUB PRZEBUDOWA ZJAZDU DO DROGI GMINNEJ  

(Wydanie warunków) 

NR Iw/11 

Podstawa prawna 

 art. 19 ust. 2 pkt. 4,  art. 20 pkt. 8 i art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 
ze zmianami)  

 art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Wniosek należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego lub złożyć 
w sekretariacie 

Wymagane  
dokumenty  

 Wniosek (dostępny na stronie internetowej urzędu, bądź na 
stanowisku pracy) powinien zawierać: 

 imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu 

występującego o budowę lub przebudowę zjazdu, 

 plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic 
i podaniem wymiarów planowanej budowy lub przebudowy zjazdu 

Opłaty  Nie pobiera się opłat 

Termin załatwienia 
sprawy   

Przyjęty czas wydania decyzji  – do 30 dni 

Tryb odwoławczy  
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Strzyżowa w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia decyzji 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Drogownictwa, Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Andrzej Kazalski – podinspektor – drogi gminne miejskie 
Piotr Gazda – inspektor- drogi gminne zamiejskie 

parter, pokój nr 6, tel. 276 13 54 wew. 36 

Inne informacje  

Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót. 
Zezwolenia nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę 
w rozumieniu prawa budowlanego, stanowi jedynie dowód, że strona 

posiada prawo do dysponowania nieruchomością gruntową, określoną 
w decyzji. 
Zezwolenie nie zezwala od obowiązku uzgodnienia robót z posiadaczami 
urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub w jego pobliżu. 

Opracował:  Andrzej Kazalski – podinspektor, Piotr Gazda – inspektor  – 27.10.2009 r. 
Sprawdził:  Andrzej Wąsik – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Drogownictwa, Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej -  05.11.2009 r.  
Zatwierdził:  Marek Śliwiński - Burmistrz Strzyżowa – 06.11.2009 r. 
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