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1. Nazwa usługi: 

Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu z drogi powiatowej na posesję. 

2. Podstawa prawna: 

a) Art. 20 pkt 7, Art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 

2016 r., poz. 1440 – z późn. zmianami); 

3. Wymagane dokumenty: 

a) wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego 

b) decyzja administracyjna zarządcy drogi uzgadniająca lokalizację zjazdu 

c) projekt budowlany zjazdu – 2 egzemplarze 

d) ewentualne pełnomocnictwo inwestora 

e) dowód uiszczenia opłaty (o ile była wymagana) 

4. Opłaty: 

 - W przypadku przeznaczenia wnioskowanej działki na cele mieszkaniowe – uzgodnienie projektu 

budowlanego zjazdu jest zwolnione z opłaty skarbowej - zgodnie z Art. 2. ust 1 pkt 2 ustawy o 

opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.  (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 - z późn. zmianami).  

- W pozostałych przypadkach należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 82,00zł na konto Urzędu 

Miasta: 66 8300 0009 0008 2107 2000 0020 (zgodnie z art. 4 cz. III pkt 44 ppkt2 ustawy o opłacie 

skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.  (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 - z późn. zmianami) 

- Jeśli wnioskodawcą jest jednostka budżetowa, jednostka samorządu terytorialnego lub organizacja 

pożytku publicznego uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu jest zwolnione od opłaty skarbowej 

zgodnie z Art. 7 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1827 - z późn. zmianami) 

- W przypadku występowania na podstawie pełnomocnictwa lub prokury inwestora należy uiścić opłatę 

skarbową w wysokości  17,00 na konto Urzędu Miasta: 66 8300 0009 0008 2107 2000 – zgodnie z 

art. 4 cz. IV ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 - 

z późn. zmianami) „za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 

oraz jego odpis, wypis lub kopia – do każdego stosunku pełnomocnictwa” 

5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 

Tryb ustawowy 30 dni  

6. Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 

 Nazwa Stanowiska: ds. utrzymania dróg 

 Nr pokoju: 106 (I piętro) 

 Nr telefonu: 646 50 46 

 Adres e-mail: akrupa@powiatkwidzynski.pl   mwarzala@powiatkwidzynski.pl 

 Godziny pracy: 700 - 1500 

7. Tryb odwoławczy: 

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Kwidzyńskiego w 

terminie 14 dni od daty otrzymania uzgodnienia. 

8. Uwagi: 

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

9. Miejsce na notatki: 
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                                                     Imię i nazwisko    Podpis 

 

1) Autor    Marek Warżała    ................................ 

 

 

2) Zatwierdził:                     Wojciech Łach    ….............................. 

 

 

 

 

Nr 

wydania 

 

Przyczyna wydania 

 

Data 

 

1. 

 

Pierwsze wydanie 11.07.2005 

2. 

Drugie wydanie 

 

Zmiany: 

pkt. 4 Opłaty 
- zmiana Ustawy opłaty skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.  (Dz. U. z 
2006 Nr 225 poz. 1635 ) 

16.01.2007 

 

3. 

 

Trzecie wydanie 

Zmiany: 

Adres e-mail: joannaklawitter@powiatkwidzynski.pl 

 

14.05.2007 

 

4. 

 

Czwarte wydanie 

Zmiany 

- Nazwa usługi 

- Nazwa wydziału 

- Podstawa prawna 

- Dane adresowe 

- Opłaty 

23.07.2008 

 

5. 

 

Wydanie piąte 

Zmiany 

- numer pokoju i numer telefonu 

-pkt 5 „Przewidywany termin załatwienia sprawy” 

 

09.12.2009 

 

6. 

 

Wydanie szóste  

Zmiany 

  Adres e-mail:rlizinski@powiatkwidzynski.pl   

mwarzala@powiatkwidzynski.pl 

 

24.11.2010 

 

 

 

UWAGA: 
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7. 

 

Wydanie siódme 

Zmiany 

-Aktualizacja podstawy prawnej 

-Aktualizacja pkt 4 ,,opłaty’’ 

-Adres e-mail: akrupa@powiatkwidzynski.pl  

-Aktualizacja wniosku 

 

07.12.2017 

 

 

Oryginał karty usługi znajduje się na stanowisku ds. promocji i kontaktów z mediami. Zabrania się 

kopiowania dokumentu bez konsultacji z pracownikiem ww. stanowiska. 
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Kwidzyn, dnia............................................... 

 
imię i nazwisko ............................................... 

adres ................................................................ 

nr telefonu ....................................................... 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie 

Wydział Infrastruktury i Inwestycji 
 

 

 

WNIOSEK O UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ZJAZDU 

 

 

 Proszę o uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu drogi powiatowej  

nr ................................................................................................. na działkę nr .......................... w 

miejscowości / obręb ........................................  

Przeznaczenie wnioskowanej działki: budowlana / rolna / działalność gospodarcza / inna - 

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

 

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

/podpis/ 

 

 

 

Załączniki: 

1 Decyzja administracyjna zarządcy drogi uzgadniająca lokalizację zjazdu 

2 Projekt budowlany zjazdu – 2egz 

3. Uzgodnione pełnomocnictwo (w przypadku występowania w czyimś imieniu) 

4. Dowód uiszczenia opłaty (o ile była wymagana) 

 

 

Pouczenie: 

- W przypadku przeznaczenia wnioskowanej działki na cele mieszkaniowe – uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu jest 

zwolnione z opłaty skarbowej - zgodnie z Art. 2. ust 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.  (t. j. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1827 - z późn. zmianami).  

- W pozostałych przypadkach należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 82,00zł na konto Urzędu Miasta: 66 8300 0009 0008 

2107 2000 0020 (zgodnie z art. 4 cz. III pkt 44 ppkt2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.  (t. j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 1827 - z późn. zmianami) 
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- Jeśli wnioskodawcą jest jednostka budżetowa, jednostka samorządu terytorialnego lub organizacja pożytku publicznego 

uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu jest zwolnione od opłaty skarbowej zgodnie z Art. 7 ustawy o opłacie skarbowej 

z dnia 16 listopada 2006r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 - z późn. zmianami) 

- W przypadku występowania na podstawie pełnomocnictwa lub prokury inwestora należy uiścić opłatę skarbową w 

wysokości  17,00 na konto Urzędu Miasta: 66 8300 0009 0008 2107 2000 – zgodnie z art. 4 cz. IV ustawy o opłacie skarbowej 

z dnia 16 listopada 2006r (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 - z późn. zmianami) „za złożenie dokumentu stwierdzającego 

udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – do każdego stosunku pełnomocnictwa” 
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