(miejscowość i data)

(inwestor, imię , nazwisko)
(adres)

(telefon kontaktowy)

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ
RYNEK 15
48-340 GŁUCHOŁAZY

WNIOSEK
O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY*/
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO*
Na podstawie art. 59 ust. 1 i ust. 2, art. 60 ust. 1 i art. 64 ust.1 w związku z art. 52 ust. 2 oraz art. 64 ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze
zm.),

wnoszę o ustalenie warunków zabudowy*/ lokalizacji inwestycji celu publicznego*
dla inwestycji polegającej na:

(określenie rodzaju inwestycji i funkcji obiektów budowlanych)

planowanej do realizacji w miejscowości:
(adres lokalizacji inwestycji – miejscowość i nr ewidencji gruntów)

1.

Granice terenu objętego wnioskiem1) zostały przedstawione na kopii mapy zasadniczej/katastralnej2) w skali
1:1500/ 1:1000/1:20002) 3)obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie
oddziaływać. Mapa ta stanowi załącznik do wniosku.

2.

Charakterystyka inwestycji:
a) zapotrzebowanie:
- na wodę: średnio
- na energię: elektryczną

m3/miesiąc; max
kW; cieplną

m3/dobę
kJ

- sposób zaopatrzenia w wodę:
- sposób odprowadzenia lub oczyszczenia ścieków:
- sposób unieszkodliwiania odpadów4)
- inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej (np. budowa zjazdu z drogi, przyłącza itp.):
- połączenie z drogą publiczną:
* - niepotrzebne skreślić

b) opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy
i zagospodarowania terenu
(wpisać rodzaj planowanej zabudowy, np. budynek mieszkalny jednorodzinny, mieszkalny wielorodzinny,
gospodarczy, usługowy, produkcyjny, inwentarski, drogi publiczne, drogi wewnętrzne, obiekty infrastruktury
technicznej):

- opis przeznaczenia i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych
planowana wysokość obiektu do kalenicy:
planowana wysokość obiektu do okapu, gzymsu, attyki :
rodzaj dachu (np. dwuspadowy, czterospadowy, jednospadowy itp):
kąt nachylenia dachu:
szerokość elewacji frontowej:
planowane wymiary obiektu:
powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu:
liczba i powierzchnia miejsc postojowych:
inne:
c)

charakterystyczne parametry techniczne inwestycji (np. informacje na temat charakterystycznych etapów
realizacji planowanej inwestycji, rodzajów technologii i in.):

- dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko 4) (np. emisja pyłów, gazów, zapachów, oraz
hałasu, promieniowania ):

d) powierzchnia sprzedaży (m2)
w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego

Załączniki:

1. Kopia mapy zasadniczej/katastralnej2) w skali 1:500/1:1000/1:20002)3) obejmującej teren, którego wniosek dotyczy,
obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać oraz obszar obejmujący trzykrotną szerokość frontu działki (tj. części
przylegającej do drogi, z której odbywa się główny wjazd na działkę), z oznaczeniem granic terenu objętego
wnioskiem1) (min. 2 egz.).
2. Graficznie przedstawiony planowany sposób zagospodarowania terenu, na kopii mapy zasadniczej/katastralnej .
3. Opłata skarbowa w wysokości 107 zł. Od opłaty skarbowej zwolnione są inwestycje związane z budownictwem
mieszkaniowym (podstawa prawna: ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. , t.j. Dz.U. z 2015 poz. 783).
4. Pełnomocnictwo 5).

........…........................................................................
(czytelny podpis inwestora lub osoby będącej pełnomocnikiem)7)

1)
2)
3)
4)
5)

w odniesieniu do inwestycji liniowych nie wymagających wydzielenia terenu – przebieg trasy
niepotrzebne skreślić; mapa katastralna dopuszczalna jest wyłącznie na wypadek braku mapy zasadniczej
niepotrzebne skreślić; mapę w skali 1:2000 można dołączyć wyłącznie do wniosku dotyczącego inwestycji liniowej
jeżeli inwestycja nie jest zaliczona do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obowiązkowe
pełnomocnik dołącza oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa ( art. 33 § 1 i § 3 Kodeksu postępowania
administracyjnego) wraz z dołączoną opłatą skarbową w wysokości 17 zł

