Będzin, dnia
(nr rejestru organu nadzoru budowlanego)

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA REALIZACJĘ
INWESTYCJI DROGOWEJ
STAROSTA BĘDZIŃSKI
Wydział Architektury
Starostwa Powiatowego w Będzinie
42-500 Będzin ul. Ignacego Krasickiego 17

(pieczęć wpływu)

(znak sprawy)

INWESTOR:

(imię i nazwisko lub nazwa instytucji)
zamieszkały (a) /z siedzibą

(kod pocztowy)

(miejscowość)

(ulica)

(numer domu)

(nr mieszkania)

(numer domu)

(nr mieszkania)

pełnomocnik:
(imię i nazwisko)
adres korespondencyjny

(kod pocztowy)

(miejscowość)

(ulica)

(numer telefonu/e-mail - nieobowiązkowo)*

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c i art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2008 roku Nr 193, poz. 1194, z późniejszymi zmianami) wnoszę o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej:

(nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, kategoria drogi publicznej, klasa drogi, rygor natychmiastowej wykonalności)

* PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUK WIELKIMI LITERAMI
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Oznaczenie działek objętych inwestycją drogową (pas drogowy) według poniższej tabeli:
Lp.

nr działki

karta mapy

obręb

nr Księgi Wieczystej

dotychczasowy właściciel

1.
2.

Oznaczenie działek objętych inwestycją, na których realizowana będzie infrastruktura techniczna związana z
budową drogi (poza pasem drogowym) według poniższej tabeli:
Lp.

nr działki

karta mapy

obręb

nr Księgi Wieczystej

wykaz obiektów projektowanych na
działce

właściciel

1.
2.

Wykaz działek podlegających podziałowi według poniższej tabeli:
Stan po podziale

Stan dotychczasowy
działka przeznaczona pod drogę

Lp.
nr działki

karta
mapy

obręb

powierzchnia

nr działki

karta
mapy

obręb

powierzchnia

działka poza pasem drogi
nr działki

karta
mapy

obręb

powierzchnia

1.

2.

Oznaczenie nieruchomości, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub
właściwej jednostki samorządu terytorialnego:
Lp.

nr działki

karta mapy

obręb

nr Księgi Wieczystej

dotychczasowy właściciel

1.
2.

Oznaczenie nieruchomości, według katastru nieruchomości, dla których wygaszane jest użytkowanie
wieczyste:
L.p.

nr działki

karta mapy

obręb

nr Księgi Wieczystej

dotychczasowy właściciel

dotychczasowy użytkownik wieczysty

1.
2.

Oznaczenie nieruchomości, według katastru nieruchomości, dla których ustanowiono ograniczone prawa
rzeczowe:
Lp.

nr działki

karta
mapy

obręb

nr
Księgi
Wieczystej

dotychczasowy właściciel

wskazanie podmiotu, dla
którego ustanowiono
ograniczone prawa rzeczowe

szczegółowy opis
ograniczonego prawa
rzeczowego

1.
2.

Wykaz działek podlegających ograniczeniu w korzystaniu w związku z obowiązkiem dokonania przebudowy
istniejącej sieci uzbrojenia terenu i obowiązkiem przebudowy dróg innych kategorii:
Lp.

nr działki

karta mapy

obręb

nr
Księgi Wieczystej

dotychczasowy właściciel

zakres prac
(szczegółowy opis robót i lokalizacji na
przedmiotowej działce)

1.
2.
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Uzasadnienie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, jeżeli decyzji ma być nadany rygor
natychmiastowej wykonalności (wskazujący uzasadniony interes społeczny lub gospodarczy):

Do wniosku dołączam1:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)

14)

15)

16)

upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (pełnomocnictwo);
cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, aktualnym na
dzień opracowania projektu;
opinie właściwych miejscowo:
a)
zarządu województwa,
b)
zarządu powiatu,
c)
wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
mapę w skali co najmniej 1:5’000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów
budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
mapy jednostkowe zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami – po 5 egzemplarzy dla każdej z
działek podlegającej podziałowi;
aktualne na dzień składania wniosku wypisy z ewidencji gruntów;
aktualne odpisy ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości objętych inwestycją zawierające dane własnościowe;
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek poza pasem drogowym, na których
realizowana ma być infrastruktura towarzysząca – według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę – (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1127, z późn. zm.);
opisy stanu nieruchomości, zawierające dokumentację fotograficzną, uwzględniające elementy wpływające na wartość danej nieruchomości
(obiekty budowlane, obiekty małej architektury, zieleń itp.), wraz ze wskazaniem osoby sporządzającej opis;
określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.), jeżeli jest ono wymagane;
w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3
pkt 1 ustawy - Prawo budowlane, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art.
82 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie:
a)
linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b)
przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu
zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
opinie:
a)
ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z
odrębnymi przepisami,
b)
dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
c)
właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
d)
dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń
wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
e)
dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu
Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
f)
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
g)
właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,
h)
opinię Zarządu Transportu Wojskowego w Katowicach,
i)
innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;
informacja dotycząca kanału technologicznego wzdłuż projektowanej drogi lub odstąpienia od jego budowy z powodu braku zainteresowania
ze strony operatorów telekomunikacyjnych – zgodnie z art. 39 ust 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.);
wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne:
a)
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
b)
decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków,
c)
decyzje wodnoprawne.

Starosta Będziński, z siedzibą w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6, jako administrator danych osobowych informuje, że
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego. Przysługuje Pani/Panu prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dotyczących podanego numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej w celu
realizacji postępowania objętego niniejszym wnioskiem.
Adnotacja o opłacie skarbowej
Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na
podstawie art. 7 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej
(Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

(podpis osoby przyjmującej wniosek z załącznikami)

1

Niepotrzebne skreślić
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