Nr rejestru (* pole powyżej wypełnia Urząd)

Kozienice, dnia ....................................
INWESTOR:
Imię i nazwisko...........................................................................................
Adres...........................................................................................................
............................................................................................... .....................
Nr tel. kontaktowego..................................................................................
Adres e-mail...............................................................................................

PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony)
Imię i nazwisko...........................................................................................
Adres..........................................................................................................
................................................................................................... ................
Nr tel. kontaktowego..................................................................................

STAROSTA KOZIENICKI
ul. Kochanowskiego 28
26-900 Kozienice
WNIOSEK
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2015. 2031
z późniejszymi zmianami)

wnoszę o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej
na:…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………........................................................................................................

obejmującej nieruchomości (numery ewidencyjne działek przeznaczonych pod realizację inwestycji
drogowej) : …………………………………………………..................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

oznaczenie nieruchomości według projektu podziału , które staną się własnością właściwej jednostki
samorządu terytorialnego…………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………........................................................................................................
…………………………………………………........................................................................................................
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oznaczenie nieruchomości (numery ewidencyjne działek) poza liniami rozgraniczającymi, na których
przewiduje się przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu lub przebudowę dróg innych kategorii
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
Granice terenu objętego wnioskiem (granice projektowanego pasa drogowego) określono na
załączonej kopii mapy zasadniczej kolorem ………………………………………………………
………………………………………………….......................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że (właściwe podkreślić):
a) stan prawny terenu jest mi znany,
b) stan prawny terenu nie jest mi znany.
………………………………………………….
podpis inwestora

Załączniki:











mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiająca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejącego uzbrojenia terenu;
analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016. 290 z późniejszymi zmianami) aktualnym na dzień
opracowania projektu;
w przypadku 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, a także podłączeń tych obiektów do
sieci użytku publicznego.
opinie:
 dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do inwestycji
obejmującej wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów
budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią;
 dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów
leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych;
 właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych
na podstawie odrębnych przepisów;
 właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowych;
 innych organów wymaganych przepisami odrębnymi.
wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.
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