WNIOSEK O UDZIELENIE ZGODY NA ODSTĘPSTWO
od przepisów techniczno–budowlanych
(podstawa prawna: art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane)

Starosta Nowodworski
ul. I. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
( nazwa organu właściwego do przyjęcia wniosku )

Dane wnioskodawcy: .……………………………………………………………...…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres, ew. telefon do kontaktu)

Wnoszę o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów1:
..................................................................................................................................................................................................................................
(podstawa prawna, od której wnioskuje się o odstępstwa: paragraf … ust… pkt …)

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422)
• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 124)
Zakres odstępstwa: ..………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(szczegółowy opis zakresu odstępstwa)

Dane inwestycji:
nr działki ewidencyjnej: ……………..………..………….…………………………………………………………………....…….…..
obręb ewidencyjny: ……………..…….……………………………………………………………………………….……..……….…..
miejscowość ……………………………………………………...……….. gmina ……………..……..…………………………………
nr drogi (ewentualnie dodatkowo nazwa ulicy) .....…...…………..........….............…........…....................................
kategoria i klasa drogi .....…...……………..........…....................…........................................................................................
Do wniosku dołączam1:
1. szczegółowy opis zakresy odstępstwa,
2. charakterystykę obiektu oraz projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć
wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości,
z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,
3. szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
4. propozycje rozwiązań zamiennych,
5. pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych
do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną
konserwatorską,
6. pozytywną opinię zarządcy drogi/zarządców dróg,
7. zezwolenie zarządcy drogi/zarządców dróg na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych
lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
8. pozytywne opinię innych zainteresowanych organów,
9. przekroje poprzeczne pasa drogowego w liniach rozgraniczających,
10. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy,
11. dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
………….....…………………………………………
Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby
upoważnionej do działania w jego imieniu

1

Niepotrzebne skreślić

