Włodawa, ……………………………
(miejscowość i data

W/…………./………….
nr rejestru organu właściwego
do wydania decyzji

Starosta Włodawski
Al. J. Piłsudskiego 24
22-200 Włodawa
O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ
1. Proszę wpisać dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: ..................................................................................................................................................................................
kraj: ...…………………….…… województwo: ...…………………….……
powiat: .................................................................................................................... gmina: …………………………………………………………………
miejscowość: ...................................................................... ulica: .......................................................... nr domu: ......................... nr lokalu: ....................
kod pocztowy: ......................................... telefon/e-mail (nieobowiązkowo): ...........................................................................................................................
adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby): ……………………………………………………………………………………………

.........................................................................................................…………………………………………………………………………..……………

2. Proszę wpisać dane osoby upoważnionej do złożenia wniosku w imieniu inwestora (w tym adres zamieszkania):
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: ...................................................................................... kraj: .................................. województwo: ...……………………...…
powiat: .................................................................................................................... gmina: …………………………………………………………………
miejscowość: ...................................................................... ulica: .......................................................... nr domu: ......................... nr lokalu: ...................
kod pocztowy: ......................................... telefon/e-mail (nieobowiązkowo): ..........................................................................................................................
adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby): ……………………………………………………………………………………………

.........................................................................................................…………………………………………………………………………..……………
Oznaczenie dokumentu tożsamości:
rodzaj dokumentu: .......................................................................................... seria i nr dokumentu: ...................................................................................
organ wydający dokument: ...............................................................................................................................................................................................

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c i art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wnoszę o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej polegającej na:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rygor natychmiastowej wykonalności)

Określenie: kategorii drogi publicznej, klasa drogi, nr drogi ...................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
od kilometra:..................................................... do kilometra .................................................................
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
Lp.

nr
działki

karta
mapy

obręb

działka przeznaczona pod drogę

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.
1.
2.

nr działki

karta
mapy

obręb

nr
Księgi
Wieczystej

dotychczasowy właściciel

wskazanie podmiotu, dla
którego ustanowiono
ograniczone prawa rzeczowe

szczegółowy opis
ograniczonego prawa
rzeczowego

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.

Uzasadnienie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, jeżeli decyzji ma być nadany rygor natychmiastowej wykonalności
(wskazujący uzasadniony interes społeczny lub gospodarczy):
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną Administratora* danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszym
wnioskiem w tym z przysługującymi mi prawami.

.....................................
(podpis/y)
Do wniosku dołączam1:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)

11)

12)

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;
pięć egzemplarzy map jednostkowych zawierających projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami ;
aktualne na dzień składania wniosku wypisy z ewidencji gruntów;
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.);
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, 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)
innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;
wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne:
a)
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
b)
decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków,
c)
decyzje wodnoprawne.

Administratorem danych osobowych jest Starosta Powiatu Włodawskiego al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa,
e-mail:starostwo@powiat.wlodawa.pl. Szczegółowe informacje: https://powiatwlodawski.pl/rodo

*)

