
 
 

Wójt Gminy Bierzwnik 

73 – 240 Bierzwnik ul. Kopernika 2,  
tel. 95/768 0130, fax 95/768 01-11 

 e-mail: urzad@bierzwnik.pl;budownictwo@bierzwnik.pl  

 
WNIOSEK 

o ustalenie  lokalizacji  inwestycji  celu publicznego 
Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                     

(tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) 
 

 

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

(Imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwa instytucji oraz adres, nr telefonu) 

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

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

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

Zwracam się z prośbą o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: 

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

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

Miejsce lokalizacji inwestycji, numer katastralny działki, adres: 

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

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

Inwestor: ...................................................................................................................................... .............................................................................. 

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

Adres inwestora: ......................................................................................................................................................................................... .............. 

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

I. Funkcja i sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy  i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie 
projektowanych obiektów budowlanych:  

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

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

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

..................................................................................................................................................................................... ................................................. 
 
II. Podstawowe parametry charakteryzujące inwestycję: 
 

1. Wymiar rzutu poziomego: ............................................................................................... 

2. Powierzchnia zabudowy: ................................................................................................. 

2a. Dla obiektów handlowych – powierzchnia sprzedaży: ................................................. 

3. Kubatura: ........................................................................................................................... 

4. Rodzaj podpiwniczenia (w całości, częściowo): .......................................................... 

5. Głębokość posadowienia: ............................................................................................... 

6. Ilość kondygnacji: ............................................................................................................. 

7. Konstrukcja obiektu: ................................................................. 7a. Kształt dachu .................................................................................... 

8. Określenie zapotrzebowania na: 

a) wodę: .................................................................................................................................. 

b) energię elektryczną: .......................................................................................................... 

c) gaz (na cele grzewcze i cele bytowo gospodarcze): ..................................................... 

d) sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków: ........................................................................................................................................ 



 

9.  Inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej: ............................................................................................................................. ...... 

10. Sposób unieszkodliwiania odpadów (w szczególnych przypadkach): ..................................................................................................... 

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

11. Charakterystyka parametrów technicznych inwestycji, dane charakteryzujące jej wpływ  na środowisko  
 

/w przypadku braku obowiązku wykonania raportu oddziaływania na środowisko/: 

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

           (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 /miejsce na opłatę skarbową/ 

 
Załączniki:        

1. 2 egz. oryginalnych kopii mapy zasadniczej zawierającej określenie granic terenu objętego wnioskiem, 
obejmujących teren, którego ta inwestycja dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać;                          
z naniesioną planowaną inwestycją /obiekty, sieci/. 

2. Uzgodnienie określające miejsce i warunki włączenia  do istniejącej lub projektowanej drogi dla planowanej 
inwestycji. 

3. Informacja o opłatach skarbowych: 

 za wydanie decyzji - 107 zł. 
 
Opłaty nie pobiera się w sprawach związanych z budownictwem mieszkaniowym, szkolnym oraz obiektów przeznaczonych na 
cele naukowe, kulturalne, publiczne – zwolnionych z opłat na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 – o opłacie skarbowej 
/tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm./ 

 
Pouczenie: 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 
647 z późn. zm./  wniosek powinien zawierać: 
 
1/  określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na 

kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego 
wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do 
inwestycji liniowych również w skali 1:2000; 

2/   charakterystykę inwestycji, obejmującą: 
   a/  określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych  

potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, 
   b/  określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu,          

w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej                     
i graficznej, 

   c/  określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku obowiązku przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.  

 
 
 

 


