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

 miejscowość i data 

…………………………………………………………………… 

imię nazwisko wnioskodawcy lub nazwa jednostki organizacyjnej 

 

…………………………………………………………………… 

               kod pocztowy adres zamieszkania 

 

WÓJT GMINY 

   URSZULIN 

 
Wniosek ustalenie warunków zabudowy 

  

Zgodnie z art. 52 ust.1 i 2 w związku z art.64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm. ), proszę o wydanie 

decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

1. Oznaczenie  terenu i jego granic (adres inwestycji) 

a) położenie działki(miejscowość, ulica, numer porządkowy) ...…………...…………..       

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

b) oznaczenie geodezyjne – nr geodezyjny działki ……………………………... 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

obręb…………………………………………………………………………... 

c) granice terenu objętego wnioskiem określono na załączonej kopii mapy                                      

      zasadniczej wraz z obszarem na który planowana inwestycja będzie    

      oddziaływać. 

2. Planowany sposób zagospodarowania terenu, charakterystyka zabudowy, w tym    

przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w 

formie opisowej i graficznej oraz charakterystyczne parametry techniczne inwestycji 

(nie wypełniać w przypadku dołączenia do wniosku opracowania zawierającego szczegółową część opisową 

charakteryzującą inwestycję) 

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

        ............................................................................................................................................ 

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

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

        ............................................................................................................................................ 

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

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

        ............................................................................................................................................ 

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

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

        ............................................................................................................................................ 



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

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

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

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

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

 

3. Określenie zapotrzebowania w zakresie infrastruktury technicznej  

Woda                          - ok. ……….. m
3
/m-c   ……………………………………….. 

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

Energia elektryczna    - ok. ……….. kW         ……………………………………….. 

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

Energia cieplna           - ok. ……….. kW         ……………………………………….. 

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

Inne …………………………………….         ……………………………………….. 

                                                                          ……………………………………….. 
Proponowane źródła zaopatrzenia 

Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków …………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Sposób unieszkodliwienia odpadów ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Zjazd na posesję z drogi ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4. Dane charakteryzujące wpływ na środowisko 

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

        ............................................................................................................................................ 

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

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

        ............................................................................................................................................ 

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

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

 

 

 

  ……………………………. 

      podpis wnioskodawcy 

 

W załączeniu: 
1. 2 egz. kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych 1 :2000) 

obejmującej teren, którego wniosek dotyczy oraz obszar, na którym ta inwestycja będzie oddziaływać 

(mapa winna obejmować przyległy teren w odległościach nie mniejszych niż trzykrotna szerokość frontu 

działki objętej wnioskiem oraz nie mniej niż 50 m. wokół działki. Na jednej kopii określić granice terenu 

objętego wnioskiem lub przebieg inwestycji liniowych). 

2.  Załączniki graficzne przedstawiające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu 

(przedstawić opisowo i graficznie sposób zagospodarowania terenu oraz gabaryty projektowanych 

obiektów). 

      3. Informację o planowanym przedsięwzięciu. 

      4. Wykaz działek w przypadku inwestycji liniowej lub braku miejsca w pkt 1 lit b. 

 

 


