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data

WNIOSEK
O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

Urząd Miejski Wąsosza
pl. Wolności 17 56-210 Wąsosz

WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

I. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji ( pieczęć )

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA
Imię i nazwisko
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Na podstawie art.52 , w związku z art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80/2003 poz. 717 ze zm.)
WNOSZĘ O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

III. DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI
Rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania terenu

ADRES INWESTYCJI
miejscowość

kod pocztowy

ulica

nr

Nr działki

Arkusz mapy

Obręb

Nr działki

Arkusz mapy

Obręb

IV. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
1. zapotrzebowanie na wodę i energię
Woda

m3

Energia elektryczna

kW

Ciepło

kJ

Gaz

m3

2. Inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej (komunikacja)
Opis

3. Sposób odprowadzenia ścieków
Opis

4. Sposób unieszkodliwiania odpadów
Opis

5. Określenie planowanego zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i
zagospodarowania terenu (w tym przeznaczenie i gabaryty)
Opis – do wniosku można dołączyć w formie graficznej i opisowej charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu

6. Charakterystyczne parametry inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko
Opis – w przypadku inwestycji wyszczególnionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko ( Dz.
U. Nr 179 poz. 1490) dołączyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub informację o planowanym
przedsięwzięciu jeśli raport nie jest obligatoryjnie wymagany .

V. ZAŁĄCZNIKI

( niepotrzebne skreślić )
1. kopia mapy zasadniczej z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem

ilość
2

2. opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu ( cz. opisowa i graficzna )
3. pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu Wnioskodawcy
4. wykaz działek w przypadku inwestycji liniowych
5. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
6. informacja o planowanym przedsięwzięciu jeśli nie jest wymagany raport
7.
8.
9.
10.

Potwierdzenie opłaty skarbowej

.............................................................................
podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej

uwaga:
1. w przypadku inwestycji liniowych dołączyć wykaz działek
przez które przebiega projektowana inwestycja
2. kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 winna
obejmować teren którego wniosek dotyczy oraz obszar , na
który inwestycja będzie oddziaływać. W przypadku inwestycji
liniowych dopuszcza się mapę w skali 1:2000

