__________________________
miejscowość i data
Nr sprawy ____________________________
wypełnia urząd

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY*
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO*
*/właściwe zakreślić/

I. DANE INDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
Imię i Nazwisko lub Nazwa instytucji/pieczęć:

Adres zamieszkania/siedziby:

II.DANE INDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA*
Imię i Nazwisko:
Adres zamieszkania:
Pełnomocnictwo z dnia:

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717
z późniejszymi zmianami ) - w n o s z ę do Wójta Gminy Marciszów

o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego*
III. DANE INDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI
Rodzaj nowej zabudowy/obiektu:

Rodzaj projektowanej zmiany sposobu użytkowania obiektu lub terenu:

We wsi:
Nr działki:
Powierzchnia działki / zwarty obszar przewidziany pod zabudowę:
A. Określenie planowanego zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu , w tym
przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów, przedstawione w formie graficznej i opisowej
Określenie zapotrzebowania na wodę,energię oraz sposobu odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie
infrastruktury technicznej
- woda według warunków – ilość .........................m3/d -

wydanych przez................................................................................... z dnia ...........................

- energia według warunków – moc .............................kW -

wydanych przez .................................................................................z dnia ...........................

- ścieki według warunków – ilość ..............................m3/d - wydanych przez .................................................................................z dnia ...........................
szambo bezodpływowe

przydomowa oczyszczalnia ścieków inne ...................................

- gaz według warunków – ilość....................................... m3 - wydanych przez................................................................. z dnia ...........................................
- ogrzewanie -............................................................................................................................................................................................................................
- dojazd do projektowanych obiektów z drogi gminnej- wew. nr dz.............................. drogi powiatowej nr dz......................... inny .....................................
- odpady (sposób unieszkodliwiania ) -.....................................................................................................................................................................................
- odwodnienie terenu - ..............................................................................................................................................................................................................
- inne ( wymienić) - ...................................................................................................................................................................................................................
Przewidywana niezbędna ilość miejsc parkingowych*:
dla samochodów osobowych mieszkańców:
dla samochodów osobowych pracowników i klientów :
miejsca parkingowe będą zlokalizowane na działce (terenie)
własnym, sąsiednim *
(wskazać gdzie i w jakiej ilości)

B. Określenie planowanego zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu , w tym
przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów, przedstawione w formie graficznej i opisowej
powierzchnia zabudowy budynku (m2),
Kubatura (m3)
wysokość zabudowy (liczba kondygnacji nadziemnych)
rodzaj dachu ( jedno, dwu, czterospadowy itp.)
rodzaj pokrycia dachowego
rodzaj produkcji lub usług
Powierzchnia sprzedaży w przypadku obiektów o funkcji handlowej zgodnie z definicją art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami )
C. Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
określenie obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać/wymienić numery działek/

IV. INNE
WYRAŻAM ZDOGĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*
NA INNE UKSZTAŁTOWANIE I OKREŚLENIE WARUNKÓW ZABUDOWY NIŻ WSKAZAŁEM W NINIEJSZYM
WNIOSKU ORAZ NA ZAŁĄCZONEJ MAPIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYNIKAĆ Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY
*Niewłaściwe skreślić

DO WNIOSKU DOŁĄCZAM:

Ilość

1. Kopię mapy zasadniczej z państwowego zasobu geodezyjnego (skala 1:1000 lub 1: 500) obejmującą obszar
w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy,
nie mniejszej jednak niż 50 metrów, wraz z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz obszaru oddziaływania
zamierzenia
2. kopia mapy ewidencyjnej 1:5000 lub 1:2000
3. Zapewnienie dostawy

energii elektrycznej
wody
odbioru ścieków sanitarnych
gazu
inne

3. Opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (część opisowa i graficzna )*
4. Wykaz działek w przypadku inwestycji liniowej *
5. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy*
6. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego*
7. Inne *
8. Dodatkowe uwagi :
*niepotrzebne skreślić

____________________________
podpis inwestora lub osoby upoważnionej

UWAGA!
Na podstawie Ustawy z dnia 16.11.2006r o opłacie skarbowej /Dz.U. z 2018r, poz. 1044 z poź. zm/ wykonanie niniejszej
czynności podlega obowiązkowi zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 107,00zł. Wnioskodawca winien dokonać wpłaty na
rachunek Nr: 09839500010000208820030011.
Nie podlegają opłacie skarbowej wnioski w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Z opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego;

