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..………………………………. 
                (miejscowość, data) 

……………………………………... 
(nazwisko, imię lub nazwa inwestora) 

……………………………………... 
(adres) 

…………………………………..…. 
………………………………..……. 
(telefon) 

Pełnomocnik: 

…………………………………..…. 
………………………………..……. 
…………………………………..…. 
………………………………..……. 
(telefon) 

WÓJT GMINY STRZELECZKI 
Rynek 4 
47-364 Strzeleczki 

 
WNIOSEK 

ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego*  

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym wnoszę o ustalenie warunków zabudowy / inwestycji celu publicznego* dla 

inwestycji polegającej na: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………..……….. 
(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych  

np.: budowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania, zmiana sposobu zagospodarowania terenu, np.: budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego, wielorodzinnego,, usługowego, handlowego, gospodarczego, garażowego, itd.; budowla, np. 

droga, sieć uzbrojenia terenu itp. w przypadku zabudowy inwentarskiej podać istniejącą ilość zwierząt w szt. I planowaną obsadę, 

w przypadku usługi podać jej rodzaj, w przypadku zakładu produkcyjnego podać przewidywaną wielkość produkcji) 

 

na działce gruntowej o nr ewidencyjnym: .….………………, k. m………, położonej w miejscowości 

………………………..…….…… przy ulicy ……………………………..…… 

 

I. Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu oraz określenie planowanego 
sposobu zagospodarowania terenu: 
 
- obecny sposób zagospodarowania terenu: ………………………………………………….…….….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
(np.: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, usługowa, zagrodowa, produkcyjna, obiekt infrastruktury 

technicznej) 

 

- istniejąca zabudowa: ………………………………………………………………………………………... 

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

(wymienić rodzaj i przeznaczenie istniejących budynków) 

 

- planowane rozbiórki obiektów istniejących na terenie inwestycji:  

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

(powierzchnia zabudowy, rodzaj obiektu, zaznaczyć lokalizację na mapie) 
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II. Podstawowe parametry charakteryzujące inwestycję: 

 Stan istniejący Stan po realizacji 

Liczba kondygnacji   

Wysokość budynku  
- do okapu 
- do kalenicy 

  

  

Powierzchnia zabudowy   

Opis geometrii dachu  
(np. dwuspadowy, czterospadowy, 
jednospadowy, itp., kąt nachylenia połaci 
głównych, położenie głównej kalenicy w 
stosunku do drogi) 

  

Rodzaj pokrycia dachowego   

Szerokość elewacji frontowej  
(odległość w linii prostej łączącą dwa najdalej 
oddalone od siebie punkty w elewacji budynku 
widocznej od strony frontu działki tj część działki, 
która przylega do drogi, z której odbywa się 
główny wjazd lub wejście na działkę) 

  

Powierzchnia sprzedaży  
(w przypadku obiektów handlowych)   

Przewidywania ilość miejsc 
parkingowych 

  

Sposób wykonania  
(technologia, konstrukcja, materiały itp.) 

  

Inne nie wymienione wyżej 
charakterystyczne parametry 
techniczne zamierzenia budowlanego 

  

III. Charakterystyka inwestycji: 

a) przeznaczenie projektowanego obiektu: …………………………………….……………………….. 

b) powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu: ………………………………..….…………….. 

c) określenie zapotrzebowania na: 

(podać charakterystyczne dane właściwe dla poszczególnych rodzajów mediów) 
 

Zapotrzebowanie na wodę, energię, gaz  
Przyłącze do sieci 
 istniejące czy projektowane 

Woda do celów  

Bytowo-
gospodarczych  

 m³/dobę  
 

Technologicznych   m³/dobę  

Przeciwpożarowych   m³/dobę  

Moc 
zapotrzebowania- 
energia elektryczna  

 KW 
 

Gaz do celów  

Bytowo-
gospodarczych  

 m³/h 
 

Grzewczych   m³/h  

- inne: ……………………………………………………………………..……………..……………….. 

d) sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków: ……………………………………..…………... 

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

e) inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej: …………………………………..…...……….. 
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f) dostęp działki do drogi publicznej:  

- zjazd projektowany z ul…………………………………………………………………..…………… 

- zjazd istniejący z ul…………………………………………………………………………………….. 

- za pośrednictwem …………………………………………………………………………..………… 

g) sposób unieszkodliwiania odpadów: 

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

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

IV. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko lub jego wykorzystanie  

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

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

 

 

..………………………………. 
                (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 mapa zasadnicza w skali 1: 500 lub 1:1000, dla inwestycji liniowych w skali 1:2000 (mapa obejmująca 

obszar o trzykrotnej szerokości frontu działki lecz nie mniejsza niż 50m, 

 koncepcja zagospodarowania terenu wraz z określeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz obszaru, 

na który ta inwestycja będzie oddziaływać na kopii mapy zasadniczej lub  

w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego, 

 zapewnienie dostawy / odbioru: wody, energii elektrycznej, gazu, / ścieków kanalizacji sanitarnej, 

 Opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania-część graficzna i opisowa 

inwestycji, 

 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jeśli jest wymagana przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

 pełnomocnictwo w razie ustanowienia osoby do występowania w imieniu inwestora,  

(opłata 17 zł), 

 potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 598 zł, zwolnienie z opłaty 

za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczy wniosku złożonego 

przez właściciela lub użytkownika wieczystego terenu (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej), 

 inne. 

 

*- niepotrzebne skreślić 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 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, że:  

 Administratorem danych jest Urząd Gminy Strzeleczki z siedzibą Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, 

 Urząd Gminy Strzeleczki powołał Inspektora ochrony danych, kontakt do Inspektora ochrony danych,  
tel. 77-407 66 60, e-mail ug@strzeleczki.pl   

 Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 

 Dane będą udostępniane wyłącznie Urzędowi Gminy Strzeleczki lub innym organom uprawnionym  

na podstawie przepisów prawa, 

 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Urzędu Gminy Strzeleczki , 

 Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowało nie przyznaniem świadczenia  

lub realizacji usługi. 

 Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, 

 Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny i nie będą profilowane, 

 Dane podaje Pani/Pan dobrowolnie. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

(Potwierdzenie zapoznania się z treścią) 

 

 

 

 

mailto:ug@strzeleczki.pl

