Wnioskodawca:

Kolbudy, dnia ...................r.

.........................................................................
(pełna nazwa, imię, nazwisko)

.........................................................................
(adres)

.........................................................................
.........................................................................
(tel. kontaktowy, e-mail)

Pełnomocnik:

*

.........................................................................
.........................................................................
Wójt Gminy Kolbudy
Wniosek
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
dla

inwestycji

polegającej

na

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

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
na działkach nr ewid. .................................................................................................................
w obrębie ........................................................, gm. Kolbudy, w granicach oznaczonych linią
ciągłą
i literami / cyframi* ......................................................................................................................
na załączonej mapie w skali 1:500, 1:1000 * (stanowiącej załącznik nr 1 do wniosku).
Jednocześnie na tej samej mapie określono linią przerywaną i literami / cyframi*
............................................................. granice obszaru, na który planowana inwestycja
będzie oddziaływać (zgodnie z art. 52 ust. 2 w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Załącznik mapowy obejmuje obszar, który poddany zostanie analizie, w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (DZ.U. z
2003 r. nr 164, poz. 1588): „na kopii mapy, o której mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy, w odległości nie mniejszej
niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak
niż 50 m”.
*

niepotrzebne skreślić
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Opis inwestycji:
1.

Stan istniejący terenu inwestycji i jego otoczenia
Powierzchnia terenu inwestycji ..................................................................... m2
Istniejąca zabudowa przeznaczona do rozbiórki / zachowania* .....................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Istniejące zagospodarowanie terenu, zieleń ..................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

2.

Ogólna charakterystyka planowanej inwestycji (w oparciu o informacje przedstawione w
formie opisowej i graficznej – zał. nr 2 do wniosku)

2.1.

Charakterystyka funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

2.2.

Charakterystyczne dane dotyczące inwestycji:
powierzchnia zabudowy

ca............................. m2

liczba kondygnacji nadziemnych

.................. kondygnacji

maksymalna wysokość

................................. m

powierzchnia użytkowa poszczególnych funkcji (ew. udział procentowy)*
(wypełnić przy zmianie sposobu użytkowania)

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

ca.......... m2 / ca.......... %

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

ca.......... m2 / ca.......... %

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

ca.......... m2 / ca.......... %

powierzchnia sprzedaży *

ca............................. m2

(dotyczy funkcji usługowo-handlowych)

2.3.

Przewidywana liczba miejsc postojowych: łącznie ................ miejsc, w tym:
..................... miejsc w garażu i .................. naziemnych

2.4.

Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące
wpływ inwestycji na środowisko
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

2.5.

Dojazd do planowanej inwestycji – dostęp do drogi publicznej
bezpośredni z ulicy*

*

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

niepotrzebne skreślić
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za pośrednictwem*

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

*

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

istniejący

projektowany
2.6.

*

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

Przewidywane zapotrzebowanie na media (np. na dobę, na miesiąc, itp.) *
 woda
 ścieki

 gaz
 ciepło

z wodociągu gminnego

ca ...................................

z ujęcia własnego

ca ...................................

do kanalizacji gminnej

ca ...................................

do zb. bezodpływowych (szambo)

ca ...................................

do oczyszczalni na terenie inwestycji

ca ...................................

do celów bytowych

ca ...................................

do celów grzewczych

ca ...................................

z sieci gminnej/lokalnej

ca ...................................

z własnego źródła ciepła

ca ...................................

 energia elektryczna

ca ...................................

 inne

ca ...................................

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

 inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej, w tym sposób odprowadzania
wód opadowych, ścieków przemysłowych i unieszkodliwiania odpadów
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Do wniosku załączam:
1. ......................................................................................
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................
4. ......................................................................................
5. ......................................................................................
6. ......................................................................................
7. ......................................................................................

Kolbudy, dnia ................ 20..... roku

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

*

niepotrzebne skreślić
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Załączniki do wniosku:
1. Kopia mapy zasadniczej (pobrana z państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, np. Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim,
ul. Wojska Polskiego 16, Pruszcz Gdański) – 2 egzemplarze w skali 1:500 lub 1:1000,
dopuszcza się skalę 1:2000 dla inwestycji liniowych – z precyzyjnym określeniem granic
terenu objętego wnioskiem oraz granicami obszaru, na który planowana inwestycja
będzie oddziaływać:
● 1 egzemplarz bez naniesień projektowych,
● 1 egzemplarz naniesieniami projektowymi
Mapa ta winna mieć zakres umożliwiający wykonanie analizy obszaru, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.: „na kopii mapy, o
której mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna
szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej
jednak niż 50 m”.
Określenie zakresu inwestycji na mapie musi być zgodne z treścią wniosku, tj.
wymienione w treści wniosku działki ewidencyjne powinny stanowić obszar inwestycji
zaznaczony na załączniku mapowym. Tekst wniosku i załączone do niego materiały
powinny być wzajemnie spójne.
2. Określenie zamierzenia inwestycyjnego (planowanego sposobu zagospodarowania
terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i
gabarytów projektowanych objektów).
Prosimy, aby forma graficzna zamierzenia została przedstawiona w określonej skali.
Wskazane jest przedstawienie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu na
fragmencie kserokopii mapy zasadniczej, o której mowa w pkt 1.
3. Dokumenty od gestorów sieci zaświadczające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie
terenu jest dostępne dla zamierzenia objętego wnioskiem, lub umowy dotyczące
zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu, zawarte pomiędzy gestorem a
inwestorem , w przypadku braku infrastruktury technicznej.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wydana na podstawie ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2008 r. nr 199, poz. 1227, ze zm.) – w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko.
5. Pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej – w przypadku
ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna.
6. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego – dotyczy firm.
7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za decyzję w wysokości 107 zł – opłata nie obejmuje
decyzji spraw dotyczących budownictwa mieszkaniowego.
8. Inne dokumenty.
W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku, organ wezwie wnioskodawcę w trybie
art. 64 § 2 K.P.A. do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpoznania.
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