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Wniosek 4a
Włączenie ruchu drogowego z działki do drogi

Wniosek o wydanie uzgodnienia o możliwości włączenia ruchu drogowego 
z działki do drogi publicznej.

Zwracam się z wnioskiem o wydanie uzgodnienia w zakresie możliwości włączenia ruchu  

drogowego z działki  obręb 

do drogi publicznej  – ulicy 
spowodowanego:

1.** – zmianą zagospodarowania terenu polegającą
na budowie obiektu budowlanego: 

,
2.** – wykonaniu robót budowlanych:

,
3.** – zmianą sposobu użytkowania        obiektu /          części obiektu* polegającą na:

Załączniki do wniosku:
1. Mapa sytuacyjno-ewidencyjna z naniesioną lokalizacją działki, proponowaną trasą dojazdu 

do drogi publicznej oraz proponowanym miejscem włączenia do drogi publicznej − 2 egz.
2. Koncepcja zagospodarowania działki, opis inwestycji, bilans parkingowy.
3. W przypadku braku bezpośredniego dostępu działki do drogi publicznej należy przed-

łożyć dokumenty potwierdzające prawo przejazdu przez działki pośrednie.

Uwaga. Zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, ZDM w Gliwicach może żądać  
dodatkowych dokumentów i materiałów.

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem:

* niepotrzebne skreślić
** zaznaczyć prawidłowe

dnia ¯ ¯

 (NIP / PESEL)       (telefon kontaktowy)

pole do dyspozycji
ZDM

i 
Informacje kontaktowe: 
Referat Inżynierii ruchu drogowego
pokój nr 204, 206 II PIĘTRO – STREFA NIEBIESKA
tel. (32) 300-86-72, (32) 300-86-68

15.v3

 (wnioskodawca:         inwestor /          pełnomocnik*), (adres)

  (czytelny podpis i pieczęć wnioskodawcy) 

Odbiór osobisty decyzji:         tak /          nie*
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JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ 
1. O czym należy wiedzieć:
– każde włączenie działki do drogi publicznej wymaga uzgodnienia z ZDM w Gliwicach,
– w celu uzgodnienia możliwości włączenia ruchu drogowego z terenu planowanej inwestycji 

do drogi publicznej należy złożyć wniosek 4a.

2. Jak i gdzie załatwić sprawę: 
– wypełniony wniosek należy złożyć w ZDM w Gliwicach lub przesłać pocztą,
– wniosek składa wnioskodawca, inwestor lub pełnomocnik, 
– odpowiedź na wniosku zostaje wysłana pocztą (na wniosku jest możliwość zaznaczenia 

odbioru osobistego),
– informacji udziela: Referat Inżynierii ruchu drogowego:

 Barbara Durczok – Główny Specjalista
 pokój nr 204 II PIĘTRO – STREFA NIEBIESKA  
 tel. (32) 300-86-68 

  Michał Działach – Podinspektor
 pokój nr 206 II PIĘTRO – STREFA NIEBIESKA  
 tel. (32) 300-86-72

3. Załączniki:
– mapa sytuacyjno-ewidencyjna z naniesioną lokalizacją działki, proponowaną trasą dojazdu  

do drogi publicznej oraz proponowanym miejscem włączenia do drogi publicznej − 2 egz.,
– koncepcja zagospodarowania działki, opis inwestycji, bilans parkingowy,
– w przypadku braku bezpośredniego dostępu działki do drogi publicznej należy przedłożyć 

dokumenty potwierdzające prawo przejazdu przez działki pośrednie.
4. Opłaty: 
– wydana w drugim etapie zgoda na lokalizację zjazdu podlega opłacie skarbowej w wyso-

kości 82 zł płatne z chwilą złożenia wniosku na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach: 
ING 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055,

– za zajęcie pasa ruchu drogowego naliczane są opłaty zgodnie z obowiązującymi Uchwałami,
– gdy wniosek składa pełnomocnik należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub urzę-

dowo poświadczony odpis pełnomocnictwa i opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Opła-
ty skarbowe należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ING 51 1050 0099 
5261 0410 0000 0055 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Gliwicach (art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy  
o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. Dz.U. z 2006 r. Nr 225 poz.1635).

Przy
kła

d


	Pole tekstowe 416: 111
	Pole tekstowe 414: BRZEZINKA
	Pole tekstowe 413: KOZIELSKIEJ
	Pole tekstowe 412: BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
	Pole tekstowe 705: 
	Pole tekstowe 708: 
	Lista kombinowana 53: [15]
	Lista kombinowana 52: [6]
	Lista kombinowana 51: [2015]
	Pole tekstowe 422: JAN KOWALSKI
	Pole tekstowe 421: UL. KRAKOWSKA 1/2
	Pole tekstowe 420: 44-100 GLIWICE
	Pole tekstowe 419: 
	Pole tekstowe 418: 60123199999
	Pole tekstowe 417: 555666777
	Check Box1: Tak
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Tak
	Check Box5: Tak
	Check Box6: Off
	inwestor-pelnomocnik: inwestor
	obiektu-czesci obiektu: Off
	odbior: tak


