Załącznik nr 1 do procedury IS
(Wypełnia Inicjator)

(wzór)
WNIOSEK
o ujęcie w planie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
na rok ................. Inwestycji do wykonania w trybie Inicjatyw
Samorządowych (IS).

A. INICJATOR
A1. Inicjator Inwestycji
1.
2.
3.

Nazwa Inicjatora
Adres (miejscowość, ulica,
nr domu, kod pocztowy)
NIP

A2. Osoba do kontaktów, właściwa w sprawach Inwestycji
1.
2.
3.
4.
5.

Imię i nazwisko
Stanowisko
Numer telefonu
Numer faksu
Adres poczty elektronicznej

B. OPIS INWESTYCJI
B1. Pełna nazwa Inwestycji
…………………………………………………………………………………………...…...…
…………………………………………………………………………………………….….....
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

B2. Lokalizacja
Droga wojewódzka Nr: …………:
odcinek miejski drogi wojewódzkiej
odcinek zamiejski drogi wojewódzkiej - zabudowany ( ograniczony znakami D42, D-43 lub w obszarze zabudowań znajdujących się nie więcej niż 0,5 km od
pasa drogowego
odcinek drogi wojewódzkiej na terenie niezabudowanym
chodnik zlokalizowany przy budynku użyteczności publicznej

Powiat: …………………………………………………………………….……
Gmina: ………………………………………………………………………….

Położenie chodnika *:
przy jezdni,
poza rowem,

B3. Przewidywany termin realizacji
Rok rozpoczęcia realizacji: ……………………………………..
Rok zakończenia realizacji: …………………………………..

B4. Stanowisko JST w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez JST utrzymania
letniego i zimowego nawierzchni wnioskowanego chodnika:
deklaracja przejęcia

*

Zaznaczyć właściwy kwadrat

C. PRODUKTY ZADANIA
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Wyjaśnienie:
Produktami inwestycji są: np. chodnik, kanalizacja, zatoka autobusowa, itp.. W drugiej kolumnie należy zatem wpisać np.: „Chodnik, długości 1 km” lub „Zatoka
autobusowa”. W kolumnie 3 należy podać nr drogi wojewódzkiej, na której znajduje się produkt, a w kolumnach 4 – 10 kilometraż.

D. STOPIEŃ PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI 2
D1. Inwestycja wymaga pozwolenia na budowę (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Dla Inwestycji pozyskano:
Ostateczne pozwolenie na budowę/ZRID
Złożono do właściwego organu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/ ZRID
Opracowano dokumentację projektową oraz została wydana decyzja ULICP/ULD
Projekt budowlany (lub w trakcie opracowania)
W przypadku braku ostatecznego pozwolenia na budowę/ZRID należy podać
przewidywany termin jego pozyskania: ………………………………

D2. Inwestycja wymaga zgłoszenia przebudowy (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Dla Inwestycji pozyskano:
Potwierdzone zgłoszenie przebudowy
Dokonano zgłoszenia przebudowy (oraz opracowano projekt do
przebudowy/ dokumentację uproszczoną do remontu)

zgłoszenia

Wymagane materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania przebudowy

E. KOSZTY REALIZACJI INWESTYCJI
Składający wniosek korzystał ze środków Województwa Małopolskiego na realizację
zadania w trybie IS w poprzednich latach
Tak
Nie

*Niepotrzebne skreślić
2
Zaznaczyć właściwy kwadrat

Całkowita wartość Inwestycji: ………………………………………………
w tym wartość udziału rzeczowego: ……………………………………….

Jeżeli przewidywany czas realizacji inwestycji przekracza okres dwóch lat, wówczas
koszty lat następnych należy zsumować z kosztami drugiego roku i wpisać
w odpowiedniej pozycji.

E1. Udział Inicjatora
Całkowity udział finansowy Inicjatora: ……….………………………………….
Całkowity udział rzeczowy Inicjatora: ………..………………………………….
Procentowy udział Inicjatora w całości inwestycji: …………………..
Udział Inicjatora w poszczególnych latach:
Udział finansowy [zł]:
Udział rzeczowy [zł]:
RAZEM:

Rok …………….

Rok …………….

E2. Udział Województwa Małopolskiego
Całkowity udział Województwa Małopolskiego: …………………………….
Udział Województwa małopolskiego w poszczególnych latach:
Kwota [zł] :

Rok …………….

Rok …………….

F. UZASADNIENIE CELOWOŚCI INWESTYCJI
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

G. UWAGI
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE INICJATORA INWESTYCJI
§1
Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania się do realizacji przedmiotowej
Inwestycji wszelkie należności i opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z
produkcji, koszty związane z obniżeniem klasyfikacji gruntów oraz inne opłaty
wynikające z przepisów o ochronie środowiska i prawa wodnego będą ponoszone
wyłącznie przez Gminę/Powiat*..................................................................................
§2
W przypadku zakwalifikowania się do realizacji przedmiotowej Inwestycji zobowiązuję
się współuczestniczyć w realizacji inwestycji na warunkach, które zostaną określone
w umowie z Zarządem Województwa Małopolskiego.
Do

reprezentowania

interesów

w

zakresie

dotyczącym

realizacji

zadania

inwestycyjnego, w tym do zawarcia porozumienia/umowy z Województwem
Małopolskim oraz wprowadzania do niej w razie potrzeby odpowiednich aneksów
upoważnia się:
..................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

..................................................................................................................................
W imieniu .................................................................................................................
(nazwa podmiotu – Inicjatora)

Oświadczam, że będziemy w pełni i w terminie wywiązywali się z dotyczących nas
zakresów świadczeń warunkujących realizację zadania, których zakres zawarty
zostanie

w

porozumieniu/umowie

podpisanej

z

Zarządem

Województwa

Małopolskiego na obowiązujących zasadach.
§3
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako
załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, iż jestem
świadom praw i obowiązków związanych z realizacją zadań realizowanych w ramach
Inicjatyw Samorządowych.

...................................................................
(podpis Burmistrza/Wójta/Starosty i
Członka Zarządu)
*

Niepotrzebne skreślić

.................................................................
(podpis Skarbnika)

