………………………………
(miejscowość, data)

Wnioskodawca:
………………………………………….
(imię i nazwisko lub nazwa firmy)
…………………………………………..
(miejsce zamieszkania lub siedziba firmy)
………………………………………….
(telefon kontaktowy)

DO WÓJTA
GMINY GŁOGÓW

WNIOSEK
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego*
Na podstawie art. 52 oraz art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym proszę o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego* dla inwestycji:
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...…
(dokładna nazwa planowanej inwestycji, np.: budowa wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego)

na działce nr ew. gruntu………..o powierzchni …………m²
położonej w miejscowości
………………………… obrębie geodezyjnym…………………… przy ulicy…………………...
1.

LOKALIZACJA INWESTYCJI
Granice terenu objętego wnioskiem oznaczam na załączonej aktualnej geodezyjnej mapie zasadniczej linią
w kolorze……………………….. Właścicielem wskazanego terenu jest:…………………………………………

2. FUNKCJA I RODZAJ INWESTYCJI
Funkcja :

3.


Rodzaj inwestycji :

mieszkaniowa

budowa

usługowa

rozbudowa

przemysłowa

nadbudowa

liniowa …………………………………………..

przebudowa

mieszana ………………………………………….

zmiana sposobu użytkowania…………………….

inna ……………………………………………..

inny ……………………………………………….

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO – UŻYTKOWA
Charakter inwestycji :
budynek jednorodzinny z garażem

sklep

droga, ulica

wolnostojący,

inny budynek usługowy

sieć energetyczna

część budynku bliźniaczego

budynek biurowo-socjalny

sieć wodociągowa

szeregowy

budynek warsztatowy

sieć kanalizacyjna

budynek gospodarczy

budynek magazynowy

sieć gazowa

budynek garażowy

budynek użyteczności publicznej

sieć telekomunikacyjna

inny - ……………………

inny - …………………..

inna - ………………….

 Przewidywane uzbrojenie techniczne –
A. Inwestycja mieszkaniowa:
dostawa wody

B. Inwestycja usługowo-przemysłowa:
dostawa wody dla celów spożywczych:

z własnego ujęcia (studnia),

z własnego ujęcia (studnia),

z sieci wodociągowej

z sieci wodociągowej

sposób odprowadzania ścieków:

dostawa wody dla celów przemysłowych:

do szczelnego zbiornika bezodpływowego,

z własnego ujęcia (studnia),

do przydomowej oczyszczalni biologicznej,

z sieci wodociągowej

do sieci kanalizacji sanitarnej
inny (jaki) centralne ogrzewanie (czynnik grzewczy):

sposób odprowadzania ścieków:
do szczelnego zbiornika
do przydomowej oczyszczalni biologicznej,

gaz ziemny,

do kolektora kanalizacyjnego,

elektryczny,

inny (jaki) -

olej opałowy,
inny (jaki) energia elektryczna:

centralne ogrzewanie (czynnik grzewczy):
gaz ziemny,
elektryczny,

niskiego napięcia,

olej opałowy,

średniego napięcia

inny (jaki) -

instalacja gazowa
instalacja teletechniczna
sposób unieszkodliwiania odpadów
………………………………………………..
inne (proszę wymienić) -

energia elektryczna:
niskiego napięcia,
średniego napięcia (siła)

instalacja gazowa

…………………………………………………..
instalacja teletechniczna
sposób unieszkodliwiania odpadów
……………………………………………………

 Oddziaływanie na środowisko –
Informacja o planowanym przedsięwzięciu powinna zawierać w szczególności dane o:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich
wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną,
rodzaju technologii,
ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
przewidywanej ilości wykorzystanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko:

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Charakterystyka obiektów budowlanych objętych wnioskiem – określić w zależności od potrzeb:
powierzchnia zabudowy (m2): …………….
wysokość budynku do kalenicy (m): …………….
liczba kondygnacji: …………….
forma, rodzaj i nachylenie dachu: ………….. …………
rodzaj poddasza (użytkowe, nieużytkowe): ……………………………………………………………………..
inne parametry określające inwestycje: …………………………………………………………………………

W załączeniu:
1. 2 egz. geodezyjnej mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać- min. 3 krotna
szerokość frontu działki oraz w przypadku gruntów kl. I-III mapa obejmująca min.5 budynków w ścisłej zabudowie, w skali 1:500 lub
1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali1:2000.
2. Oświadczenie czy wnioskodawca jest rolnikiem, ile posiada hektarów.
* - niepotrzebne skreślić

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

