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Na podstawie art.20 pkt 8 i art. 29 ust. 1, 3, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) w związku z § 77 i 78 rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. , poz.
124) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)
w związku z wystąpieniem Gminy Miasto Zgierz , 95-100 Zgierz, PI. J. Pawła li 16
w sprawie uzgodnienia przebudowy istniejącego zjazdu oraz lokalizacji projektowanego
publicznego zjazdu z drogi - ul. Podgórnej w Zgierzu - na teren posesji nr 1-3 (dz. nr 748 - Obr.
140) przy ul. Podgórnej
wyrażam
zgodę
na przebudowę istniejącego zjazdu oraz urządzenie drugiego publicznego zjazdu z drogi gminnej
ulicy Podgórnej na teren posesji nr 1-3 (dz. nr 748 - Obr. 140) przy ul. Podgórnej - lokalizacja
zjazdów zgodnie z przedstawioną i załączoną dokumentacją z zachowaniem następujących
warunków :
1. Zjazd publiczny powinien być usytuowany zgodnie z wymaganiami określonymi w § 113 ust. 7
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999r. nr 43, poz. 430)
2. Zjazd z drogi powinien być zaprojektowany i wybudowany w sposób odpowiadający
wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności powinien być
dostosowany do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów,
do których jest przeznaczony, oraz do wymagań pieszych.
3. Zjazd publiczny powinien mieć:
1) szerokość nie mniejszą niż 5,0 m w tym jezdnię o szer. nie mniejszej niż 3,5 m i nie większej
niż projektowana szerokość jezdni na drodze i maksymalnej długości do krawędzi jezdni;
2) nawierzchnię zjazdu twardą w granicach pasa drogowego,
3) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi zakończone wyokrąglonym łukiem kołowym o
promieniu minimum 5m;
4) pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony dostosowane do jej ukształtowania ;
5) na długości nie mniejszej niż 7,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne zjazdu nie
większe niż 5%, a na dalszym odcinku - nie większe niż 12%;
4. Koszty budowy nawierzchni i urządzeń drogowych znajdujących się w pasie drogowym
spowodowane budową zjazdu ponosi Inwestor;
5. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami niezwiązanymi z gospodarką drogową,
Inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia w/w urządzeń;
6.Utrzymanie zjazdu, łącznie ze znajdującymi się pod nim przepustami, należy do właściciela lub
użytkowników gruntów przyległych do drogi.
7. W przypadku naruszenia konstrukcji jezdni i pasa drogowego podczas prowadzonych robót
uszkodzone elementy zostaną odtworzone przez wykonawcę na koszt inwestora - zgodnie z
warunkami określonymi przez zarządcę drogi.
8. Odbiór powykonawczy w/w zjazdu przy udziale przedstawiciela Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Urzędu Miasta Zgierza.
9. Decyzją powyższą zarządca uzgodnił lokalizację zjazdu.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa zjazdu należy do
właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji

administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.
W dniu 04.02.2019r. Gmina Miasto Zgierz złożyła podanie o uzgodnienie lokalizacji zjazdów
przedkładając jednocześnie ich usytuowanie.
Biorąc pod uwagę powyższe, zezwala się na urządzenie zjazdu zgodnie z podanymi warunkami.

Pouczenie:
Niniejsza decyzja jest ważna jedynie w odniesieniu do projektu budowlanego będącego podstawą
jej wydania (o ile projekt budowlany jest wymagany) lub projektu uproszczonego.
Zmiana parametrów zjazdu, jego lokalizacji oraz charakteru spowoduje unieważnienie niniejszej
decyzji.
Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu:
1) bez zezwolenia zarządcy drogi,
2) o parametrach innych niż określone w zezwoleniu zarządcy drogi
- zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji, kare pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty
ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 4.
Decyzja powyższa nie zwalnia Inwestora od obowiązku:
- dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane,
- uzyskania zezwolenia zarządcy na prowadzenie robót w pasie drogowym,
- uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu - o ile projekt budowlany jest
wymagany.
Zezwolenie na lokalizację zjazdu zgodnie z art. 29 ust. 3 wydaje sie na czas nieokreślony
z zastrzeżeniem, iż decyzja niniejsza wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od dnia jej wydania zjazd nie
został wybudowany ( art. 29 ust. 5).
Decyzja niniejsza jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia Inwestora zgodnie z art. 32,
ust. 4, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane do dysponowania częścią pasa drogowego w zakresie i na
warunkach określonych w niniejszej decyzji na okres 3 lat od daty wydania zezwolenia na
lokalizację zjazdu.
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za
pośrednictwem Prezydenta Miasta Zgierza.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i
prawomocna.
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terpiwtflp wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z
żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszysttó^Wiy^dsły się prawa do wniesienia odwołania.
Zup.PREZY
Otrzymują:
1. Gmina Miasto Zgierz

