Wniosek o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego* / warunków zabudowy*
Urząd Gminy Pszczółki
ul. Pomorska 18

1. Inwestor: imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej
___________________________________________________________________
adres; kod _________ miejscowość__________________ ul. ____________________________
2. Na podstawie art. 52.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717) wnoszę o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego*; warunków

zabudowy* dla rozbudowy* / budowy*/nadbudowy* _____________________________
___________________________________________________________________________
w miejscowości ______________nr działki ________________o powierzchni_________m2
3. Zapotrzebowanie na;
wodę; z gminnej sieci wodociągowej*, istniejące_______ ujęcie własne* ________ inne* ________
energię; istniejące *__________ nowe uzbrojenie energetyczne* ____________
4. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków _____________istniejące ___________
5. Planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i
zagospodarowania terenu
5.1 przeznaczenie projektowanego obiektu budowlanego ..........................................................
5.2 planowana powierzchnia zabudowy* / rozbudowy*
1) budynek mieszkalny* m2 ...........................................................................................................
2) inny obiekt budowlany* m2.......................................................................................................
5.3 sposób dojazdu do działki z drogi dz. nr ..........................Istniejący z drogi dz. nr..........................
6. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji;
6.1. nowy budynek mieszkalny* rozbudowa* nadbudowa o*
piwnica* parter, piętro*, użytkowe poddasze* / bez użytkowego poddasza*
6.2. budynek mieszkalny* inne charakterystyczne cechy zabudowy
1) kąt nachylenia dachu.........................2) kształt dachu .................................................
6.3. inny obiekt budowlany* rozbudowa* nadbudowa*
piwnica* parter, piętro*, użytkowe poddasze* / bez użytkowego poddasza*
6.4. inny obiekt budowlany* inne charakterystyczne cechy zabudowy
1) kąt nachylenia dachu...................................2) kształt dachu ......................................
7. Powierzchnia sprzedaży1) ________________________

8. Należy dołączyć określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane
charakteryzujące jej wpływ na środowisko w zakresie zawierające w szczególności dane o:
1)
rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia;
2)
powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i
pokryciu szatą roślinną;
3)
rodzaju technologii;
4)
ewentualnych wariantach przedsięwzięcia;
5)
przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii;
6)
rozwiązaniach chroniących środowisko;
7)
rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań
chroniących środowisko;
8)
możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko;
9)
obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w
zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Do wniosku dołączam:
1/ Mapę do celów informacyjnych2), lub kopii mapy zasadniczej w odpowiedniej skali2) dwa egzemplarze
2/ warunki przyłączenia do urządzeń energetycznych
3/ warunki przyłączenia do urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
4/ pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu inwestora*.
* niepotrzebne skreślić

podpis inwestora lub pełnomocnika

---------------------------Uwaga; brak danych we wniosku skutkować będzie wezwaniem
1)

Dotyczy obiektu handlowego. Definicję powierzchni sprzedaży zawiera art. 2 pkt 19 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W przypadku braku mapy zasadniczej do wniosku należy dołączyć kopię mapy zasadniczej (informacyjnej). Na mapie obejmującej teren,
którego wniosek dotyczy i najbliższe otoczenie tego terenu należy określić granice terenu objętego wnioskiem oraz sposób
zagospodarowania terenu, a także charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych
obiektów budowlanych).
2)

Zawiadamia się , że dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez Urząd Gminy w Pszczółkach z siedziba w Pszczółkach ul. Pomorska 18 (podstawa prawna; Ustawa z dnia
29sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych -DZ.U.NR 97 z dnia 29.10.1997). Ma Pani?pan prawo do wglądu do danych osobowych oraz w przypadku stwierdzenia błędów prawo do
ich poprawiania.

