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WNIOSEK
O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

Na podstawie aft. 59 ust. li ust. 2, art. 60 ust. 1 i art. 64 ust. 1w zwiazku z art. 52 ust. 2 oraz art. 64 ust. 2 ustawy. .

z dnia 27 ~arca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym CI?z.U. Nr 80, poz. 717),

wnosze o ustalenie warunków zabudowy

(okrd!cnic rodzaju inwestycji i f\mkcji obickt6w budowlanych

oraz adresu !ok.a1izacji inwestycji -:z: wys=ególDicnicm miejscowosci i nr ewidencji gruntów)

1. Granice terenu objetego wnioskiem 1) zostaly przedstawione na kopii mapy zasadniczejlkatastralnejl)
w skali 1:500/1: 1000/1 :20Q02)3)obejmujacej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja bedzie od-
dzialywac. Mapa ta stanowi zalacznik do wniosku.

2. Charakte.rystyka inwestycji:

a) zapotrzebowanie:

d .' dni 3/ '-- 3/db-- na V:O e. sre o m mIesIac, maJ( m o e

-- na energie: elektryczna --"-"'-"""""'-"---""""'-'-'" kW; cieplna kJ

-- sposób odprowadzania lub oczyszczania scieków:

-------...--.-----..----..---...----..-----------...-----------------..-------------..--------..-------

---' -----. -------- - ------- -- - -- -- -.-- ------ -.-- - -- --- ---o --------

-- inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej:

-- sposób unieszkodliwiania odpadów4>



b} opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania tere-
nu:

- opis przeznaczenia i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych:

c)" charakterystyczne parametry techniczne inwestycji:

- dane charakteryzujace wplyw inwestycji na srodowisko5}:

d) powierzchnia sprzedazy6): m1..

Zalaczniki:

- kopia mapy zasadniczejJkatastralnef) w skali 1:500/1:1000/1:200OZ)3)
obejmujacejteren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwesty-
cja bedzie oddzialywac, z oznaczeniem granic terenu objetego wnio-
skiem1)(3egz.)

- graficznie przedstawiony planowany sposób zagospodarowania terenu
ornzcharakterystykazabudowy i zagospodarowania terenu, w tymprze-
znaczenie i gabarytyprojektowanych obiektówbudowlanych,

- raport o oddzialywaniu inwestycji na srodowisko7)

- u-....-.-.........-...-....--.-
- ....-..........................................-.....--.................-...................-...................-..........

- ,.-...................-..............-..---.

(podpis inwestora lub osoby ~cej pelnomocnikiem)'>

J) w odniesieniu do inwestycji liniowych nic wymagajacych wydzielenia terenu - p=bieg trasy
%) niepotrzebne skrcslic; mapa katastI"aJna dopusx=1na jest wylacznic na wypadek braku mapy zasadniczej .

J) niepotrzebne skrcslic; map~ w ska1il:2000 mozna dolaczyc wylacznic do wniosku dotyczacego inwestycji liniowej
.<) w razie potrzeby
" jezeli inwestycja nic jest z:ali= do mogacych zcaczaco oddzialywac na srodowisko, dla których sporzadzenie raportu jest obowiazkowe
6) w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego .'

1) jezeli inwestycja jest z:a1icz:anado mogacych ZJJaCZaCOoddzialywac na srodowisko, dla których sporzadzenie raportu jest obowiazkowe; w przeciw-
nym razie - skreslic

I) pelnomocnik dolacza oryginal lub urz~dowo poswiadczona kopi~ pelnomocnictWa (art. 33 § l i §3 Kodeksu po~wania administracyjnego)
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