
 

             

      Orońsko,…………………………………. 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

……………………………………………      

(imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

           

       (adres) 

            Wójt Gminy Orońsko 

 

 

Wniosek o ustalenie: 

-  warunków zabudowy* 

-   lokalizacji inwestycji celu publ. 

 

Zgodnie z art.59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu 

przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze 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 

      ( cel publiczny – 1 egzemplarz ). 

 3.  Planowany sposób zagospodarowania terenu w formie graficznej na mapie oryginalnej. 

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

 5.  Zapewnienie lub warunki techniczne podłączenia uzbrojenia zarządcy lub właściciela  

      sieci.   * (NIEPOTRZEBNE  SKREŚLIĆ) 

 

Uwaga: Mapy należy złożyć do formatu A4, z uwzględnieniem możliwości wpięcia do akt. 
 

 



 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                     

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest GMINA OROŃSKO, ul. Szkolna 8,                                 

26 – 505 Orońsko, Tel. 48/ 618 - 59 - 00. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia warunków zabudowy lub 

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak również w celu realizacji praw 

oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                                 

/ t.j. Dz.U.2018r, poz.1945 z późn. zm /. 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym – organom 

uzgadniającym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,                             

a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 

 

 

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

                                                                                                       /podpis/ 


