Krajenka, dnia .......................................
...........................................................
(nazwisko i imię inwestora lub nazwa wnioskodawcy)

...........................................................
(adres zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy)

...........................................................
(pełnomocnik)

...........................................................
(nr telefonu)

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
KRAJENKA

WNIOSEK
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Zwracam się z prośbą o wydanie „decyzji o warunkach zabudowy” dla inwestycji polegającej na:
( tj. rodzaj planowanych robót budowlanych np. budowa/wykonanie a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu
budowlanego lub prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie obiektu budowlanego oraz zmiana sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części) oraz funkcja i sposób zagospodarowania terenu inwestycji (np. budynek:
mieszkalny jednorodzinny, wielorodzinny, usługowy, handlowy, gospodarczy, garaż)

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Położonej w ……………………………….. przy ulicy ………………….. Nr …………………………………
Nr ewidencyjny działki …………………………………………………………………………………………...,
Zamierzony sposób zagospodarowania:


Dane dotyczące funkcji : …………………………………………………………………………….….

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


Sposób zagospodarowania terenu: ……………………………………………………………………

............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
...........................................................................................................................................................,
Charakterystyka przewidywanej zabudowy tj.:
- rodzaj zabudowy (właściwe podkreślić): mieszkaniowa jednorodzinna / mieszkaniowa wielorodzinna /
zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych... /
usługowa / produkcyjna / obiekty infrastruktury technicznej
- powierzchnia zabudowy budynku: ....................................................................................................m2,
- wysokość zabudowy (liczba kondygnacji nadziemnych): ......................................................................,
- szerokość elewacji frontowej: …………………………………………………………………………...…. m,
- rodzaj dachu (jedno-, dwu-, czterospadowy itp.)....................................................................................,

Potrzeby inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej tj. przewidywane zapotrzebowanie
inwestycji w:
• wodę: ....................................................................................................................................... m3/dobę,
• energię elektryczną: ................................................................................................................ KW/MW,
• energię gazową: ...................................................................................................................... m3/h,
• energię cieplną: ....................................................................................................................... KW/MW
• sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków: ..................................................................... m 3/dobę
• -sposób postępowania z odpadami lub ich unieszkodliwiania:
..................................................................................................................................................................
• sposób ogrzewania obiektów kubaturowych (podać rodzaj czynnika grzewczego):
................................................................................................................................................................
• inne potrzeby: .........................................................................................................................................
Inne istotne informacje na temat inwestycji:


przewidywana liczba miejsc parkingowych:
..................................................................................... szt.



przewidywana powierzchnia dróg i parkingów:
....................................................................................... m2



sposób zapewnienia dostępu do drogi publicznej ..........................................................................
.........................................................................................................................................................



inne dane dotyczące charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz
charakteryzujące jej wpływ na środowisko lub jego wykorzystanie, gdy inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu
przepisów o ochronie środowiska:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….

Przedkładam następujące załączniki:
 Dwie kopie mapy zasadniczej (z czerwonymi pieczęciami) przyjęte do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000, określające teren, którego dotyczy
wniosek oraz najbliższe otoczenie tego terenu (obszar nie mniejszy niż trzykrotna szerokość
frontu działki, nie mniej jednak niż 50m)
 Na kserokopii mapy: Graficznie przedstawiony planowany sposób zagospodarowania terenu,
w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych, zaznaczenie granic
terenu objętego wnioskiem.

..………………………………………..
(podpis wnioskodawcy ewentualnie pełnomocnika)

