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Szczegółowe zestawienie nieruchomości zawartych we wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, objętych linią terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych 

(oznaczone na mapie kolorem …………….………..) 

 
 

1. Nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren (oznaczone na mapie kolorem …………..):  

 

a) 

Oznaczenie nieruchomości położonych w całości w granicach projektowanego pasa drogowego drogi gminnej/powiatowej, 

stanowiących już własność Gminy/Powiatu wg EGB 

Gmina Obręb arkusz nr działki 

    

    

  

b)  

Oznaczenie nieruchomości położonych w części w granicach istniejącego pasa drogowego drogi gminnej/powiatowej, dla 

których wnioskodawca przedłożył oświadczenie o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane 

Gmina Obręb arkusz nr działki 

    

    

 

c) 

Oznaczenie nieruchomości, które w całości z mocy prawa stają się własnością Gminy/Powiatu 

Gmina Obręb arkusz nr działki 

    

    

 

d) 

Oznaczenie nieruchomości powstałych wskutek podziału nieruchomości, które z mocy prawa stają się własnością 

Gminy/Powiatu 

Stan przed podziałem 

Stan po podziale 

Do zajęcia pod realizację inwestycji 
Dotychczasowy właściciel 

(poza inwestycją) 

Gmina Obręb arkusz nr działki nr działki nr działki 

      

      

 

e) 

Oznaczenie nieruchomości powstałych wskutek podziału nieruchomości, które przed podziałem stanowiły już własność 

Gminy/Powiatu 

Stan przed podziałem 

Stan po podziale 

Do zajęcia pod realizację inwestycji 

Dotychczasowe 

przeznaczenie 

(poza inwestycją) 

Gmina Obręb arkusz nr działki nr działki nr działki 
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2. Nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren w granicach pasa drogowego innych dróg publicznych 

(różnych kategorii: gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej) w przypadku budowy tych dróg (oznaczone na 

mapie kolorem …………..): 

 

a) 

 
b) 

c) 

 

d) 

Oznaczenie nieruchomości, położonych w granicach pasa drogowego innych dróg publicznych (różnych kategorii: gminnej, 

powiatowej, wojewódzkiej, krajowej), powstałych wskutek podziału nieruchomości, które z mocy prawa stają się własnością 

Gminy/Powiatu (wnioskodawca) 

Stan przed podziałem 

Stan po podziale 

Docelowa kategoria 

drogi publicznej; nr 

drogi 

Do zajęcia pod 

realizację inwestycji 

Dotychczasowy 

właściciel (poza 

inwestycją) 

Gmina Obręb arkusz nr działki nr działki nr działki 

       

       

 

e) 

Oznaczenie nieruchomości, położonych w granicach pasa drogowego innych dróg publicznych (różnych kategorii: gminnej, 

powiatowej, wojewódzkiej, krajowej), powstałych wskutek podziału nieruchomości, które przed podziałem stanowiły już 

własność właściwej jednostki samorządu terytorialnego/Skarbu państwa 

Stan przed podziałem 

Stan po podziale 

Właściwa JST/SP 

(dotychczasowy 

właściciel)  
Do zajęcia pod 

realizację inwestycji 

Dotychczasowe 

przeznaczenie 

(poza inwestycją) 

Gmina Obręb arkusz nr działki nr działki nr działki  

       

       

 

Oznaczenie nieruchomości położonych w całości w granicach projektowanego pasa drogowego innych dróg publicznych 

(różnych kategorii: gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej), stanowiących już własność właściwej jednostki samorządu 

terytorialnego/Skarbu państwa 

Gmina Obręb arkusz nr działki Aktualna kategoria drogi publicznej; nr drogi  

     

     

Oznaczenie nieruchomości, położonych w części w granicach pasa drogowego innych dróg publicznych (różnych kategorii: 

gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej), dla których wnioskodawca przedłożył oświadczenie o dysponowaniu 

nieruchomościami na cele budowlane 

Gmina Obręb arkusz nr działki Aktualna kategoria drogi publicznej; nr drogi 

     

     

Oznaczenie nieruchomości, położonych w granicach pasa drogowego innych dróg publicznych (różnych kategorii: gminnej, 

powiatowej, wojewódzkiej, krajowej), które w całości z mocy prawa stają się własnością  Gminy/Powiatu (wnioskodawca) 

Gmina Obręb arkusz nr działki Docelowa kategoria drogi publicznej; nr drogi 
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3. Nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi: 

 

a) 

Oznaczenie nieruchomości, dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu 

(oznaczenie na mapie liniami koloru……………………………..) 

Gmina Obręb arkusz nr działki Rodzaj zajęcia nieruchomości  

     

     

b) 

Oznaczenie nieruchomości, dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych 

(oznaczenie na mapie liniami koloru……………………………..) 

Gmina Obręb arkusz nr działki Rodzaj zajęcia nieruchomości  

     

     

c) 

Oznaczenie nieruchomości, dla których ustala się obowiązek budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń 

melioracji wodnych szczegółowych (oznaczenie na mapie liniami koloru……………………………..) 

Gmina Obręb arkusz nr działki Rodzaj zajęcia nieruchomości 

     

     

d) 

Oznaczenie nieruchomości, dla których ustala się obowiązek budowy lub przebudowy zjazdów 

 (oznaczenie na mapie liniami koloru……………………………..) 

Gmina Obręb arkusz nr działki Rodzaj zajęcia nieruchomości 

     

     

e) 

Oznaczenie nieruchomości, dla których ustala się obowiązek budowy tymczasowych obiektów budowlanych                              i 

jednocześnie obowiązek rozbiórki tych obiektów 

(oznaczenie na mapie liniami koloru……………………………..) 

Gmina Obręb arkusz nr działki Rodzaj obiektu 

     

     

f) 

Oznaczenie nieruchomości, dla których ustala się obowiązek rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych 

do użytkowania  

(oznaczenie na mapie liniami koloru……………………………..) 

Gmina Obręb arkusz nr działki Rodzaj obiektu 

     

     

g) 

Oznaczenie nieruchomości, dla których ustala się nieodpłatne przejście przez tereny wód płynących 

(oznaczenie na mapie liniami koloru……………………………..) 

Gmina Obręb arkusz nr działki Rodzaj zajęcia nieruchomości 
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h) 

 

i)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(podpis inwestora lub osoby upoważnionej) 

 

 

Oznaczenie nieruchomości, dla których ustala się nieodpłatne przejście przez tereny kolei 

(oznaczenie na mapie liniami koloru……………………………..) 

Gmina Obręb arkusz nr działki Rodzaj zajęcia nieruchomości 

     

     

Oznaczenie nieruchomości, na których roboty realizowane są na podstawie oświadczenia o prawie dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane   (oznaczenie na mapie liniami koloru……………………………..) 

Gmina Obręb arkusz nr działki Rodzaj zajęcia nieruchomości 

     

     


