
………………….., dnia……………..
…………………………………………..
(imię i nazwisko/nazwa firmy)

…………………………………………..
(adres)

………………………………………….
(adres)

………………………………………….
(tel. kontaktowy)

                                                                                                WÓJT GMINY ZĘBOWICE

WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Na  podstawie  art.  52  ust.  1  i  2   ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 647 z późn. zm.) wnioskuje o
wydanie decyzji ustalenia warunków zabudowy (lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji / robót  budowlanych / polegających na wykonaniu:
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

na terenie  położonym w miejscowości …………………………………………………....przy

ul.  ……………………………….,  nr………  oznaczonej  na  mapie  ewidencyjnej  gruntów
nr…………………..…, km……………, obręb ……………………….,
Zgodnie  z  art.  52  ust.  2  cyt.  ustawy  o  zagospodarowaniu  przestrzennym  załączam  do
wniosku:

1. Określenie  granic  terenu  objętego  wnioskiem,  przedstawionych  na  kopii  mapy
zasadniczej  lub,  w przypadku jej  braku,  na kopii  mapy katastralnej,  przyjętych  do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego
wniosek dotyczy, i obszaru, na którym ta inwestycja będzie oddziaływać, w sali 1:500
lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowej również w skali 1: 2.000; 

2. Charakterystykę inwestycji, obejmującą:
a) określenie  zapotrzebowania  na  wodę,  energię  oraz  sposobu  odprowadzania  lub

oczyszczania ścieków, a także innych  potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej,
a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

b) określenie  planarnego  sposobu  zagospodarowania  terenu  oraz  charakterystyki
zabudowy  i  zagospodarowania  terenu,  w  tym  przeznaczenia  i  gabarytów
projektowanych  obiektów  budowanych,  przedstawione  w  formie  opisowej
i graficznej,

c) określenie  charakterystycznych  parametrów  technicznych  inwestycji  oraz  dane
charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

                                                                                                                ………………………………………….
                                                                                                                                                         (data, podpis)



CHARAKTERYSKA PROJEKTOWANIA INWESTYCJI 
……………………………………………………………………………………………….…..

…………………………………………………………………………………………………...

Lokalizacja:

Miejscowość/gmina……………………………………………………………………………..

Ulica / nr…………………………………………

Działka nr………………………………………..

Karta mapy……………………………………….

Obręb…………………………………………….

Właściciel (zarządca) adres:

………………………………………………………………………………………………..….

…………………………………………………………………………………………………...

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TERENU
……………………………………………………………………………………………….…..

…………………………………………………………………………………………………...

FUNKCJA TERENU OBJĘTEGO PRZEDMIOTOWYM WNIOSKIEM        

Dotychczasowa (istniejąca)……………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

 Projektowana (wnioskowana)………..…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

CHARAKTERYSKA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Dotychczasowa (istniejąca)……………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

 Projektowana (wnioskowana)………..…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

ZAPOTRZEBOWANIA NA MEDIA

Zapotrzebowanie na wodę:……………………………………………………………….……..

Zapotrzebowanie na energie elektryczną:……………………………………………………….

Zapotrzebowanie na energie cieplną:………………………………………...………………….

Zapotrzebowanie na gaz:………………………………………………………………………..

GOSPODARKA ODPADAMI

Gospodarka odpadami stałymi:………………………………………………………………….

Gospodarka odpadami w zakresie nieczystości ciekłych:………………………………………

Inne………………………………………………………………………………………………

…



PODSTAWOWE PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJE

Ilość kondygnacji:……..………………………………………………………………….……..

Kubatura:……………………………...………………………………………………………....

Powierzchnia zabudowy:……….. ………………………………………...…………………....

Wymiary rzutu poziomego ……………………………………………………………………...

Kondygnacja budynku:………………………………………………………………………….

Inne:…………………………………………………………………………………………..…

DANE CHARAKTERYZUJACE WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO
(w  przypadku  gdy  inwestycja  wymaga  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na
środowisko)  
………………………………………………………………………………………………..….

……………………………………………………………………………………………….…..

INNE INFORMACJE O INWESTYCJACH
………………………………………………………………………………………………..….

……………………………………………………………………………………………….…..

ZAŁACZNIKI:

- Kopia mapy 1:500/ 1: 100 z granicami terenu objętego wnioskiem,

- Wypis z rejestru ewidencji gruntów,

- Wykaz właścicieli i władających,

- Pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu inwestora, 

                                                                                                                ………………………………………….
                                                                                                                                                         (podpis)


