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WYDANIE OŚWIADCZENIA O MOŻLIWOŚCI POŁĄCZENIA 

DZIAŁKI Z DROGĄ PUBLICZNĄ 

 

 

W celu uzyskania oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną należy 

wypełnić druk wniosku (załącznik do karty obsługi).  

 

 

Wymagane załączniki: 

1) 2 egz. projektu zagospodarowania działki z naniesioną lokalizują zjazdu w skali 1:500, 

2) dodatkowe dokumenty lub informacje od Wnioskodawcy (np.: zmiany dotyczące 

warunków zabudowy, dokonane podziały geodezyjne, ustanowione służebności, 

udokumentowana własność gruntów służących obsłudze komunikacyjnej, itp.)  

3) kserokopię ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. W przypadku terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania 

terenu należy przedłożyć opis planowanego zamierzenia inwestycyjnego (tj. tytuł 

zamierzenia, program inwestycyjny, wskazany dokładny sposób obsługi komunikacyjnej – od 

terenu inwestycji do drogi publicznej itp.) 

4) w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich wymagane jest 

pełnomocnictwo. 

 

Wysokość opłat: 

 

17,00 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie   

                 pełnomocnictwa. 

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie 

zezwolenia. 

Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Płocka Wydział Skarbu i Budżetu 

Oddział Podatków i Opłat 09-400 Płock, Stary Rynek 1 nr rachunku PKO Bank Polski 13 

1020 3974 0000 5502 0177 7929 z podaniem tytułu opłaty, lub w kasie Urzędu Miasta Płocka 

wejście od ul. Zduńskiej pok. 143  I piętro. 

W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy do wniosku 

dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.      

  



 

Określenie czasu obsługi: 

 

Niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 30 dni). 

W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego jest ona załatwiana nie 

później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 

dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z 

oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie 

pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub 

doradcą podatkowym. 

 Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez 

występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, 

rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego. 

 Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej 

zażąda od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, przedłożenia oryginału 

tego dokumentu. 

 

 

 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1409) 

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 

2013r., poz. 267) 

3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2012r. poz. 1282.). 

 

 

Dodatkowe informacje: pokój nr 106, tel. 364-01-27  

 

 

 

 


