Ryn, dnia ………………………….
………………………………………………
pełna nazwa, imię, nazwisko wnioskodawcy
………………………………………………
adres
………………………………………………
telefon
Wniosek o wydanie:

Urząd Miasta i Gminy
ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn

- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- decyzji o warunkach zabudowy *

1. Zgodnie z art. 52 ust. 1/art. 52 ust. l w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz.647) wnoszę
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego / o ustalenie warunków zabudowy*
dla inwestycji polegającej na:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej / zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej / zabudowie usługowej /
zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych / hodowlanych / ogrodniczych / zabudowie produkcyjnohandlowo-magazynowej*
w miejscowości......................................... przy ul…………………………… o numerze ewidencyjnym działki
………….............................................................................., obręb ……………................................
*Jeżeli inwestycja jest związana
gospodarstwa……………………..ha

z

gospodarstwem

rolnym

należy

podać

łączną

powierzchnię

Granice terenu objętego wnioskiem oznaczono literami / cyframi ………………………………………….
na załączonej mapie obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja ma oddziaływać w
skali 1 : 500 lub 1 : 1000 (dla inwestycji liniowych również w skali 1:2000).
2. Ogólna charakterystyka planowanej inwestycji.
2.1. Istniejąca zabudowa (budynki i ich funkcje):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
istniejące na terenie działki przyłącza infrastruktury technicznej, brama wjazdowa i furtka wejściowa na teren
nieruchomości oraz ew. inne obiekty:
…………………………………………………………………………………………………………………………
istniejąca zieleń:
…………………………………………………………………………………………………………………………
2.2. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy
i zagospodarowania terenu
…………………………………………………………………………………………………………………………
w tym:
a) przeznaczenie budynku/ budynków:
…………………………………………………………………………………………………………………………
b) parametry projektowanej inwestycji:
- Powierzchnia terenu inwestycji..........................................................................................................m 2
w tym:
powierzchnia zabudowy................................................................................................................m2
powierzchnie utwardzone..............................................................................................................m 2
powierzchnia sprzedaży (dla obiektów handlowych)....................................................................m 2
przewidywana liczba miejsc parkingowych/powierzchnia.............................../............................m 2

- Charakterystyka planowanej zabudowy:

OBIEKT

powierzchnia
zabudowy
(m2)

wysokość
zabudowy *w
kalenicy
/do okapu (m)

ilość
kondygnacji
nadziemnych

szerokość
elewacji
frontowej
(m)

geometria dachu:
- kształt dachu
(*płaski / jedno / dwu
/ wielospadowy)
- kąt nachylenia
połaci dachowych

2.3. Dojazd do planowanej inwestycji (dostęp do drogi publicznej) –
*bezpośredni / przez służebność / przez użyczenie / przez własność lub współwłasność:
*istniejący / projektowany zjazd z drogi *gminnej / powiatowej / wojewódzkiej / krajowej:
……………………………………………………………………………………...………………………
2.4. Uzupełnieniem charakterystyki w formie opisowej winna być także charakterystyka projektowanej inwestycji w
formie graficznej, w tym przedstawiona na kopii mapy ewidencji gruntów i budynków
(zał. nr 3).
2.5. Określenie zapotrzebowania na media:
 zapotrzebowanie na wodę (*istniejące / projektowane / projektowane zgodnie z warunkami gestora sieci):
- woda z sieci wodociągowej………………………………………………………......
m3/doba/os
- z ujęcia własnego....………………………....………………………………………..
m3/doba/os
 sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków (*istniejące / projektowane / projektowane zgodnie z
warunkami gestora sieci):
- do sieci kanalizacyjnej..………………………………………………………………
m3/doba/os
- do zbiorników bezodpływowych (szambo)……..……………………………………
m3/doba/os
- do oczyszczalni na terenie inwestycji...………………………………………………
m3/doba/os
 zapotrzebowanie na energię cieplną i paliwa (*istniejące / projektowane):
- źródło ciepła:……………………………………………………………….............................…
 zapotrzebowanie na energię elektryczną (*istniejące / projektowane zgodnie z warunkami gestora
sieci):........................................................................................
kW/…….
 sposób odprowadzania wód opadowych: ......................................................................................... ..
 sposób unieszkodliwiania odpadów:...................................................................................................
 inne media………………………………………………………………….………………………..
2.6 Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na
środowisko………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
* niepotrzebne skreślić

………………………………………………
podpis wnioskodawcy

