Zarejestrowano:

Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

Drzycim, dnia…………..……...…
……………………………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

……………………………………………………
(adres)

……………………………………………………
……………………………………………………
(numer telefonu)

WNIOSEK O USTALENIE
WARUNKÓW ZABUDOWY / DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO *
Uwaga!
Wniosek należy wypełnić dokładnie i czytelnie.
W miejscach nie dotyczących zakresu inwestycji należy wpisać „nie dotyczy”.

dla działki nr……………… położonej przy drodze gminnej/ powiatowej/ wojewódzkiej/
krajowej* o nr …………….. w miejscowości……………….….. obręb …………………..
Całkowita wielkość gospodarstwa rolnego, którego wnioskodawca jest właścicielem (ha) ………………..…

Charakterystyka inwestycji:
Rodzaj i funkcja zabudowy * :
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
- zabudowa zagrodowa
- zabudowa usługowa
- inna……………………………….

- zabudowa produkcyjna
- zabudowa produkcyjno - usługowa
- zabudowa magazynowo - składowa
- obiekty infrastruktury technicznej

Inwestycja polegająca na :

*właściwe podkreślić
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Parametry inwestycji:
1. Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów budowlanych (m2) :
………………………………………………………………………………………......
2. Szerokość elewacji frontowej projektowanych obiektów budowlanych (m):
…………………………………………………………………………………………..
3. Wysokość projektowanych obiektów budowlanych (m):
…………………………………………………………………………………………..
4. Liczba kondygnacji: ………… w tym:
- poddasze użytkowe / bez poddasza użytkowego*
- podpiwniczenie / bez podpiwniczenia*
5. Geometria dachu *:
1) ilość połaci:
a) płaski
b) jednospadowy
c) dwuspadowy
d) wielospadowy
e) inny ……………………………………………………………….
2) kąt nachylenia połaci: ……………..
3) pokrycie dachu:
………….....................................................................................................................
........................................................................................................................……….
Obsługa komunikacyjna nieruchomości*:
1) zjazd: istniejący / projektowany
2) dostęp bezpośredni/ pośredni do drogi publicznej: gminnej/ powiatowej /
wojewódzkiej / krajowej
! w przypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej należy przedstawić
prawo przejścia i przejazdu przez nieruchomości sąsiednie …………………………..……
*właściwe podkreślić
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……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Zapotrzebowanie na media:
1. Sposób

zapotrzebowania

na

wodę*

(istniejące

/

projektowane

przyłącze)

……………………………………………………………………………………………......
2. Sposób zapotrzebowania na energię elektryczną * (istniejące / projektowane przyłącze)
………………………………………………………………………………………………..
3. Sposób odprowadzania ścieków* (istniejące przyłącze do gminnej sieci kanalizacyjnej /
projektowane przyłącze do gminnej sieci kanalizacyjnej / zbiornik bezodpływowy na
nieczystości ciekłe / przydomowa oczyszczalnia ścieków / inne)
………………………………………………………………………………………………..
4. Sposób unieszkodliwiania odpadów
………………………………………………………………………………………………..
Charakterystyka zabudowy na działkach sąsiednich dostępnych z tej samej drogi
publicznej:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Obszar odziaływania inwestycji:
…………………………………………………………………………………………………..
Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
!

w

przypadku

budynków

inwentarskich

liczba

planowanych

dużych

jednostek

przeliczeniowych inwentarza (DJP): ……………………………………………………………
Powierzchnia sprzedaży (dotyczy obiektu handlowego):
…………………………………………………………………………………………………..
szczegółowe określenie usług ..............................................................................……………..;

*właściwe podkreślić
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Teren,

na

którym

planuje

się

zrealizować

wnioskowaną

inwestycję

stanowi:

własność/użytkowanie wieczyste wymienionych niżej osób:
1. ….……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………….
Określenie klasy i użytków gruntów na którym planuje się zrealizować wnioskowaną
inwestycję:
…………………………………………………………………………………………………..
Załączniki:
1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub jego odpis urzędowo
poświadczony/ - opłacone zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej
2. Dokument stwierdzający udzielenie prokury /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony/ opłacony zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej
3. Dokument potwierdzający sposób reprezentacji wnioskodawcy /oryginał lub jego odpis urzędowo
poświadczony/
4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
5. Kopia mapy ewidencyjnej potwierdzona oryginalną pieczęcią urzędową
6. Kopia mapy sytuacyjno – wysokościowej lub zasadniczej potwierdzona oryginalną
pieczęcią urzędową
7. Granice terenu objętego wnioskiem zaznaczone na kopiach mapy:
• Kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej
• Kopii mapy ewidencyjnej
8. Zapotrzebowanie na poszczególne media potwierdzone we właściwych zakładach
9. Trasy infrastruktury technicznej wrysowane na kopiach map
10. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji, przedstawione w formie graficznej tj. szkice
koncepcyjne obiektów w relacjach z zagospodarowaniem działek sąsiednich oraz propozycja
usytuowania ich na działce wraz z opisem
11. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest wymagana)

…………………………………………………
(podpis wnioskodawcy
lub osoby będącej pełnomocnikiem)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2002 r., Nr 74, poz. 676 ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy
Drzycim wskazanych danych osobowych dotyczących mojej osoby dla celów postępowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

…………………………………………………
(podpis wnioskodawcy
lub osoby będącej pełnomocnikiem)

*właściwe podkreślić
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