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

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

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

(miejscowość, data)

...................................................................
..................................................................
(imię, nazwisko, adres, telefon )

Wójt

Gminy

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

WNIOSEK
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Wnioskuję o ustalenie warunków zabudowy działki, (działek)
nr............................................................................................................................................................................
połoŜonej (połoŜonych) w miejscowości ..............................................................................................................
będącej (będących) własnością, współwłasnością (nazwisko, imię, adres)...........................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
1. Cel inwestycji :
a) Budowa obiektu budowlanego ( wykonanie, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa) - podać rodzaj obiektu
np. budynek: mieszkalny jednorodzinny, usługowy, pensjonatowy, letniskowy, garaŜowy, gospodarczy;
np. obiekt: silos, zbiornik, magazyn, basen.

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
b) Wykonanie innych robót budowlanych (np.: przebudowa, montaŜ, remont , rozbiórka )
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
c) Zmiana sposobu uŜytkowania obiektu budowlanego lub jego części (adaptacja)
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2. Rodzaj zabudowy (podkreślić)
a) zabudowa mieszkaniowa , w tym :
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (takŜe z usługą nieuciąŜliwą do 30% powierzchni)
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługą (np. w pomieszczeniach parterowych lub pietra )
b) zabudowa usługowo-mieszkaniowa (z przewaŜającą powierzchnią usługową )
c) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych , hodowlanych i ogrodniczych (takŜe z agroturystyką)
d) zabudowa produkcyjna (w tym składowanie i magazynowanie materiałów i towarów)
3. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu np.(Określenie sposobu uŜytkowania obiektu - np.: budynek
mieszkalny parterowy z poddaszem uŜytkowym mieszkalnym, murowany lub drewniany, z dachem dwuspadowym, kryty
dachówką, elewacja: mur pruski, tynk mineralny; ilość miejsc noclegowych, rodzaj usługi, jej wielkość i powierzchnię;
podać przybliŜone wymiary budynku; pojemność i wysokość silosów, zbiorników, itp. Sposób zagospodarowania terenu
- podać powierzchnię działki, przybliŜone powierzchnie zabudowy.

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

4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska (podkreślić)
a) nie znaczące oddziaływanie na środowisko
b) będzie lub moŜe oddziaływać na środowisko (w przypadku gdy inwestycja wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie środowiska,
naleŜy do wniosku dołączyć raport oddziaływania inwestycji na środowisko albo informacje zawierające dane
określone w art. 49 ust 3 ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz. U z 2008 r. nr 25 poz. 150. ze zmianami.)
5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków (podać datę wybudowania obiektu
istniejącego, czy obiekt jest zabytkiem, czy jest w wykazie gminnej ewidencji zabytków, czy lokalizacja inwestycji jest
w strefie ochronnej,

……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….…
6. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej
a) sposób zaopatrzenia w wodę.......................................................................................................................
b) sposób odprowadzenia ścieków sanitarnych ............................................................... ............................
c) sposób gospodarowania odpadami stałymi..................................................................................................
d) zaopatrzenie w energię elektryczną (moc zasilania, kV)........................................................................................
e) zaopatrzenie w ciepło (sposób ogrzewania budynku) ....................................................................................
e) środek łączności ( telefon stacjonarny)...........................................................................................................
f) dostęp do drogi publicznej (wjazd od strony ul.) ...........................................................................................
g) lokalizacja miejsc postojowych, parkingowych (przybliŜona ilość) .............................................................
7. Załączniki do wniosku :
1. Kopia mapy zasadniczej z uzbrojeniem w skali 1:1000 lub 1:500 - po 2 egz. - obejmująca teren którego
wniosek dotyczy i obszar na który ta inwestycja będzie oddziaływać - to jest: odległość min. trzech frontów
działki lub w promieniu 50 m od granic działki. (wskazane nakreślić ołówkiem na jednej kopii, granice terenu
objętego wnioskiem i proponowaną lokalizacją inwestycji)

2. Umowa zawarta pomiędzy właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem - w przypadku gdy istniejące
lub projektowane uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego.

....................................
( podpis wnioskodawcy )
Obowiązuje, za wydanie decyzji OWZ , opłata skarbowa w wysokości 107 zł, którą naleŜy załączyć do wniosku.
Podstawa prawna - art. 6 ust 1pkt 1, załącznik cz. I poz. 8, ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 )
Opłatę moŜna wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto Urzędu Gminy, załączając do wniosku kopię
przelewu - Bank Spółdzielczy w Stegnie 36 8308 0001 0000 0101 2000 0010

