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……………………………………....…............. 

(numer rejestru organu))           Myślibórz, dnia ….............................................. 

….................................................................. 
(wnioskodawca - właściwy   zarządca   drogi ) 

 
………………………………………..............… 

 

……………………………………....…............. 
(adres) 

…................................................................... 
(imię i nazwisko pełnomocnika-jeżeli ustanowiono ) 

 

…………………………………...........……...… 

 

……………………………………....…............. 
(adres zamieszkania / do korespondencji pełnomocnika) 

 

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

(numer telefonu kontaktowego)      Starosta Myśliborski 
       ul. Północna 15 

                 74-300 Myślibórz   

 
W N I O S E K     

O WYDANIE  DECYZJI  O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ  

INWESTYCJI DROGOWEJ 
 

 Na  podstawie art. 11a ust.1, art. 11b ust. 1, art. 11c, art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003 r. –  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych oraz art. 32, art. 33 i art. 34 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane wnoszę o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

polegającej na : 

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

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

w zakresie: 

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

............................................................................................................................. ......................... 

1. Określam klasę techniczną drogi projektowanej .........................i dróg powiązanych...................... 

2. Określam kategorię  drogi projektowanej …........................ i dróg powiązanych............................. 

3. Numer drogi gminnej / powiatowej…................................................................................................ 

4. Określam kilometraż drogowy: od kilometra ..........................  do kilometra ….............................. 

5. Określam długość projektowanej drogi ….........................................................................................   

5. Określam termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń na dzień: 

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

(termin ten nie może być krótszy niż 120 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna) 

6. Określam termin rozbiórki: istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego 

użytkowania …............................. oraz tymczasowych obiektów budowlanych ….............................. 

7. Określam czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych …........................................... 
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8. WYKAZ DZIAŁEK OBJĘTYCH INWESTYCJĄ (szczegółowe zestawienie nieruchomości) 

 

1) Działki istniejącego pasa drogowego znajdujące się w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji 
    (nie podlegające podziałowi). 

 

Jednostka ewidencyjna (gmina/miasto) …..…...... 

Lp. 
Numer ewid. działki              

pasa drogowego 
Obręb 

Właściciel / użytkownik wieczysty / zarządca 

według katastru nieruchomości wraz z adresem 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

2) Działki w liniach rozgraniczających teren inwestycji w całości przechodzące pod pas drogowy. 
 

                                               Jednostka ewidencyjna (gmina/miasto) …..…......                                                    

Lp. 

Numer ewid. 

działki  w całości 

przechodzącej pod 

pas drogowy 

Obręb 

Właściciel / użytkownik 

wieczysty / zarządca według 

katastru nieruchomości wraz         

z adresem 

Oznaczenie podmiotu 

na którego rzecz ma 

nastąpić przejęcie 

 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

3) Działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji wymagające zatwierdzenia projektów 
    podziału. 

 

                                        Jednostka ewidencyjna (gmina/miasto) …..…......                                                                   

 Numer  ewid. działki 

Obręb 

Właściciel / 

użytkownik 

wieczysty / 

zarządca według 

katastru 

nieruchomości 

wraz z adresem 

Oznaczenie 

podmiotu na którego 

rzecz ma nastąpić 

przejęcie 

Lp. 

Dotychczasowy 

stan przed 

podziałem 

Stan po podziale 

Pod drogę 
Pozostała część 

nieruchomości 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

 

4) Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, niezbędne dla: 
 budowy tymczasowych obiektów budowlanych, 

 rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych 

obiektów budowlanych, 

 budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, 

 budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, 

 budowy lub przebudowy innych dróg publicznych 

 budowy lub przebudowy zjazdów. 

 

Jednostka ewidencyjna (gmina/miasto) …..…......   

 

Lp. 

 

Numer 

działki 

przed 

podziałem 

Numer 

działki 

po podziale 

pod drogę 

Numer działki nie 

podlegającej 

podziałowi 

Obręb 

 

Zakres prac / wykaz obiektów 

projektowanych 

 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5) Działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, z których korzystanie będzie ograniczone, 
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    niezbędne dla: 

 budowy tymczasowych obiektów budowlanych, 

 rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych 

obiektów budowlanych, 

 budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, 

 budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, 

 budowy lub przebudowy innych dróg publicznych 

na których prace budowlane będą realizowane na podstawie oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane w związku                             

z art. 11i ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej. 

 

                                         Jednostka ewidencyjna (gmina/miasto) …..…......                                                                   

 

Lp. 

 

Numer 

działki 

przed 

podziałem 

Numer 

działki 

po podziale 

Numer działki 

nie podlegającej 

podziałowi 

 

Obręb 

Zakres prac / wykaz obiektów 

projektowanych 

1.      

2.      

3.      

4.      
 

 
ZAŁĄCZNIKI (proszę wskazać załączniki do wniosku): 
 

 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

 

□ 

□ 

 

□ 

 

□ 

□ 

□ 

 

 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

□ 

□ 

I. Zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy zrid 

1) Opinia zarządu województwa. 
2) Opinia zarządu powiatu. 
3) Opinia wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 
II. Zgodnie z art. 11d ustawy zrid 
1) Cztery egzemplarze mapy w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającej proponowany przebieg drogi,                          

z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu. 
2) Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi. 
3) Cztery egzemplarze mapy zawierającej projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie                          

z odrębnymi przepisami. 
3a) Określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub 

jednostki samorządu terytorialnego. 
3b) Określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone. 
4) Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. 
5) Cztery egzemplarze projektu budowlanego z wykazem przekazanej dokumentacji  (w przypadku 

opracowania wielotomowego, w wykazie należy wymienić tytuły wszystkich przekazywanych tomów) wraz 

z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

aktualnym na dzień opracowania projektu. 
6) W przypadku transeuropejskiej sieci drogowej: 
a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych, 
b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych. 
7) 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 szczególnego 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. 
W sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność przedłożenia danej opinii, należy złożyć stosowne oświadczenie 
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□ 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

□ 

□ 

□ 

podpisane przez inwestora. 

8) Wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne np.: 
a) ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 
b) ostateczna decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
c) ostateczna decyzja o pozwolenie wodnoprawne, 
d) inne 
III. 
1. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (oryginał) wraz z opłatą skarbową 17zł. 
2. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek poza 

liniami rozgraniczającymi, na których realizowana ma być infrastruktura towarzysząca lub przebudowa dróg 

innych kategorii i sieci uzbrojenia terenu. 
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
4. Specjalistyczna opinia, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy Prawo budowlane. 
5. Inne 

 


