
 

      Orońsko, dnia……………………… 

        

…………………………………………….. 

(imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

 

…………………………………………….. 

       (adres) 

 

…………………………………………….. 

                  (telefon) 

            

                     Wniosek o ustalenie: 

             -  warunków zabudowy* 

             - lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

Zgodnie z art.52 i 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                 

i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. ) proszę               

o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy*, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego*  dla działki o numerze ewidencyjnym ……………………… położonej                                           

w miejscowości……………………………………………. gm. ……………………............                       

przy ul……………………………….. 

Stosownie do wymogów w/w ustawy podaję poniższe informacje dotyczące realizacji 

zamierzonej inwestycji: 

1.  Granice terenu objętego wnioskiem  …………………………………………………….. 

          /  Nr ewid. działek, których dotyczy wniosek / 

2.  Rodzaj inwestycji: 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

3.  Charakterystyka inwestycji: 

 

a)  zapotrzebowanie na wodę………………………….m3 na dobę……………………………. 

    /podać źródło zasilania/ 

b)  zapotrzebowanie na energię elektryczną………………………..KW/MWW……………… 

       /podać źródło zasilania/ 

c)  sposób ogrzewania: 

1. własna kotłownia opałowa – węgiel , gaz, olej opałowy* 

d)  sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

…………………………………………………………………………………………………... 

e)  sposób unieszkodliwienia odpadów 

…………………………………………………………………………………………………... 

f)  inne potrzeby w zakresie infrastruktury (np. dojazd) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



 

4.  Planowany sposób zagospodarowania terenu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

5.  Charakterystyka zabudowy: 

a)  przeznaczenie obiektu ……………………………………………………………………. 

 

b)  istniejące uzbrojenie ……………………………………………………………………… 

 

c)  rodzaj produkcji ………………………………………………………………………….. 

       /dla obiektów produkcyjnych/ 

d)  wielkość produkcji ……………………………………………………………………….. 

e)  gabaryty projektowanych obiektów budowlanych w formie opisowej i graficznej (mapa 

     geodezyjna w skali 1: 1000) 

- geometria dachu  
       / kąt nachylenia, wysokość do kalenicy i układu połaci dachowych   

   ………………………………………………………………. 

    - powierzchnia zabudowy…………………………………….

    -  powierzchnia użytkowa ……………………………………. 

-  szerokość elewacji frontowej ………………………………... 

-  wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub  

attyki ……………………………………………………  

-  liczba  kondygnacji ………………………………………….. 

 

f)  powierzchnia sprzedaży dla obiektów handlowych  ………………………………………. 

 

6. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko 2: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

        

 

 

……………………………………..    

                                             

(podpis) 

 

Załączniki: 

 1. Mapa orientacyjna w skali 1: 10000-1 egz. 

 2.  Mapa zasadnicza w skali 1: 1000 – 3 egz. obejmująca obszar inwestycji i otaczający teren 

      w odległości nie mniejszej niż 3-krotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie  

      mniejszej jednak niż 50 m  ( cel publiczny – 1 egzemplarz ). 

 3.  Planowany sposób zagospodarowania terenu w formie graficznej – 1 egz. 

 4.  Wypis z Rejestru Gruntów na działkę objętą wnioskiem / pełny/. 

   * (NIEPOTRZEBNE  SKREŚLIĆ) 


