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Numer sprawy adm.:

WNIOSEK
o ustalenie warunków zabudowy
Szprotawa, dnia

Proszę wypełnić drukowanymi literami
Imię

Miejscowość

Nazwisko

Kod

Nazwa firmy

-

Pocztowy

2 0

PESEL

-

Poczta

Ulica

Nr dowodu osobistego

-

Nr Domu

Nr lokalu

Numer telefonu

I. Oznaczenie terenu i jego granicy:
1. Położenie działki .............................................................................................................................
(miejscowość, ulica, nr domu)

2. Oznaczenie geodezyjne:

arkusz nr …………………….. działka nr …………………………

3. Inwestycja polegająca na: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
(określenie rodzaju inwestycji np. zabudowa mieszkania, zabudowa zagrodowa itp. )
4. Dojazd z drogi publicznej: …………………………………………………………………………
II. Zagospodarowanie terenu:
1. Proponowany sposób zabudowy działki ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
(np. budowa budynku mieszkalnego, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania itp.)

2. Charakterystyka zagospodarowania działki: ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(np. działka niezabudowana, działka zabudowana budynkiem)

3. Usytuowanie obiektu na działce: ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
(określenie linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, terenu)

III. Charakterystyka planowanej zabudowy:
1. BUDYNKI:
a) przeznaczenie budynku ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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b) gabaryty obiektu ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
- liczba kondygnacji: ……………………………………………………………………………………
- szerokość elewacji frontowej: …………………………………………………………………………
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki: …………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….......
c) geometria dachu: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
(np. kąt nachylenia, wysokość kalenicy, rodzaj dachu i układ połaci dachowych - płaski jednospadowy pokryty papą, strony dwuspadowe kryty
dachówką itp.)

2. BUDOWLE:
a) rodzaj budowli: ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
(np. sieci uzbrojone techniczne maszyny itp. )
b) powierzchnia zabudowy: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
(przy zbiornikach podać pojemność; , przy inwestycjach linowych podać długość, przy masztach podać wysokość)

c) inne parametry dotyczące inwestycji: ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
IV. Zapotrzebowanie w infrastrukturę techniczną:
(potwierdzone przez właściwą jednostkę organizacyjną)

Energia elektryczna – sieć energetyczna, inne: ……………………………………………………*

1.

2. Woda – sieć wodociągowa, studnia inne: …………………………………………………………..*
3. Ogrzewanie – elektryczne, gaz ziemny, inne: ……………………………………………………….
4. Odprowadzenie ścieków lub oczyszczanie ścieków – przyłączanie do kanalizy sanitarnej, zbiornik
bezodpływowy, inne: ………………………………………………………………………………..*
5. Sposób unieszkodliwienie odpadów: ………………………………………………………………..*
6. Określenie innych potrzeb ……………………………………………………………………………
V. Charakterystyka parametrów technicznych inwestycji:
Dane charakteryzujące wpływ na środowisko:………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
Informacje o planowanej inwestycji zgodnie z art. 49 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627), jeśli inwestycja jest zaliczana do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

*niepotrzebne skreślić

…………………………………….
(podpis wnioskodawcy)
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Załączniki:

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
który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji
liniowych 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 planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i
zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów
budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku
obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko – (decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach).
3) Pełnomocnictwo upoważniające wnioskodawcę do reprezentowania inwestycji,

Opłaty:
- za wydanie decyzji - 107,00 zł (dla inwestycji nie związanej z zabudową mieszkaniową)
- za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby – 56,00 zł.
- za pełnomocnictwo 17,00 zł.
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