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ZAŁĄCZNIKI:

   wniosek ABŚ-10/1

KARTA USŁUGI

Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

PODSTAWA PRAWNA:

art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1474 z późn. zm.)

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW:

1. wniosek (zał. Nr 1),
2. mapa  w  skali  1:5000  przedstawiająca  proponowany  przebieg  drogi,  z  zaznaczeniem

terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu,
3. analiza  powiązania  drogi  z  innymi  drogami  publicznymi  i  mapa zawierająca  projekty

podziału nieruchomości, sporządzona zgodnie z odrębnymi przepisami,
4. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
5. cztery  egzemplarze  projektu  budowlanego  wraz  z  zaświadczeniem,  o którym  mowa

w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz.
1186  z  późn.  zm.)  o przynależności  do  okręgowej  izby  samorządu  zawodowego,
aktualnym na dzień opracowania  projektu, 

6. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości,  sporządzone zgodnie z odrębnymi
przepisami,

7. określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

8. określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone,
9. w przypadku transeuropejskiej sieci drogowej:

a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 241 ust. 1 
ustawy ministra dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych;
b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 241 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 
1985r. o drogach publicznych,

10. opinie określone w art. 11 d pkt 8 ustawy,
11. decyzje  administracyjne  wymagane  przepisami  odrębnymi  (np.  pozwolenie  

wodnoprawne, decyzje środowiskowe, konserwatorskie),
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12. opinie  właściwych  miejscowo:  zarządu  województwa,  zarządu  powiatu,  wójta
lub burmistrza;

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

nie pobiera się.

DOKŁADNE OKREŚLENIE MIEJSCA WYKONANIA USŁUGI:

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz,

pokój nr 14, 15 ( I piętro)

tel./fax 65 545 42 12, tel. 65 545 17 83

godziny urzędowania wydziału:

poniedziałek: 800-1600, wtorek, czwartek, piątek: 700-1500, środa: 700-1300

e-mail: budownictwo@powiatrawicki.pl

OKREŚLENIE CZASU REALIZACJI:

- niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania;
- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa
  jest szczególnie skomplikowana;
- do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania
   określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień
   spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu;
- nie dłużej niż 90 dni.

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM:

od  decyzji  administracyjnej  wydanej  przez  Starostę  Rawickiego  przysługuje  odwołanie
do  Wojewody  Wielkopolskiego  w terminie  14  dni  od  dnia  doręczenia  decyzji
za pośrednictwem Starosty

UWAGI:

-
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