Lubniewice, …………….
WNIOSKODAWCA:

PEŁNOMOCNIK:

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

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

(imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej)

(imię i nazwisko)

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

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

(adres zamieszkania, siedziba, adres do korespondencji)

(adres zamieszkania, adres do korespondencji)

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

nr telefonu kontaktowego nie jest obowiązkowy:

nr telefonu kontaktowego nie jest obowiązkowy:

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

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

B U RM I S TRZ L U B NI E WI C
J AN A P AWŁ A I I 5 1
6 9 - 2 10 L U BNI EWI C E

WNIOSEK
O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIE TERENU/
O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO*
dla inwestycji polegającej na:

I.

..........................................................................................................................................................
Oznaczenie terenu objętego wnioskiem:
1. położenie działki /działek (adres inwestycji): .
..............................................................................................................................................
2. oznaczenie geodezyjne – obręb …………, nr działki /działek ………,
powierzchnia w m2 …………..

II. Obecny sposób zagospodarowania terenu: mieszkalnictwo, rolnictwo, handel, usługi (rodzaj) inne:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III.

Istniejąca zabudowa na terenie działki /działek - rodzaj zabudowań (funkcje budynków) oraz
ich parametry (powierzchnia zabudowy w m2, wysokość, ilość kondygnacji, rodzaj dachu, itp.)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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IV.

Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu, charakterystyki zabudowy,
w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych :

Budynki:
a) Rodzaj i ilość budynków (przy budynkach o funkcji mieszkalnej , podać ilość
lokali)
- jednorodzinne : wolno stojące, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, grupowej*)
- wielorodzinne :
- inne : ( handlowe, usługowe, z podaniem
branży, warsztatowe, produkcyjne z podaniem
technologii i danych charakteryzujących ich
wpływ na środowisko lub jego wykorzystanie,
garaże)
b)

Powierzchnia zabudowy w m2, wysokość
w kalenicy, szerokość elewacji,
wysokość do okapu,

c) Powierzchnia użytkowa w m2
(dla poszczególnych funkcji),
Powierzchnia sprzedaży
d) Przybliżona kubatura budynków w m3
e) Liczba kondygnacji:
f) Rodzaj dachu, kąt nachylenia

g) Informację o wielkości "powierzchni
terenu podlegającemu przekształceniu"
*) niepotrzebne skreślić
Budowle ( np. maszty, reklamy, budowle ziemne, zbiorniki na ścieki, składowiska odpadów)
a) Rodzaj budowli
b) Parametry budowli
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c) Inne uwagi i dane

V.

Przewidywane orientacyjne zapotrzebowanie na media i skala oddziaływania inwestycji
na środowisko:
1. Zapotrzebowanie na wodę
m3/dobę
2. Zapotrzebowanie na energię :
a) elektryczną
KW(MW)
b) cieplną
KW(MW)
c) lub gazową
m3/h
3. Przewidywana ilość ścieków :
a) ścieki socjalno- bytowe
m3/dobę
b) ścieki technologiczne
m3/dobę
c) wody opadowe
4. Przewidywany sposób odprowadzania lub
oczyszczania ścieków
5. Przewidywany sposób unieszkodliwiania :
a) odpadów stałych
b) odpadów niebezpiecznych
6. Inne emisje ( np. hałas):
7. Obsługa komunikacyjna :
a) ustalenia wjazdu i wyjazdu ( z działki)
b) ilość miejsc parkingowo-postojowych
c) ilość samochodów osobowych
d) ilość samochodów ciężarowych
8. Przewidywane inne potrzeby z zakresu
infrastruktury technicznej

szt.
szt./dobę
szt./dobę

....................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016,
Nr 119, s. 1) informuję, że:
1)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubniewice, adres siedziby: ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, reprezentowana
przez Burmistrza Lubniewic, kontakt: urzad@lubniewice.pl
2)
W Urzędzie Miejskim w Lubniewicach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, kontakt: organizacja@lubniewice.pl
3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
4)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania konieczności ich przetwarzania w ramach celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
5)
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia (jeśli nie jest sprzeczne z przepisami prawa) lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
6)
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
7)
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości efektywnego
załatwienia sprawy.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości efektywnego załatwienia
sprawy.

Uwaga: W miejscach nie dotyczących zakresu wniosku należy wpisać „nie dotyczy“.
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INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY:

Do wniosku o wydanie decyzji należy załączyć:
1. 1 egzemplarz kopii mapy zasadniczej, w skali 1:500 lub 1:1000, dla inwestycji liniowych dopuszczalna
skala 1:2000, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z oryginalnymi pieczątkami), obejmującej teren którego wniosek dotyczy, mapa musi obejmować także otoczenie działki w odległości równej trzykrotnej szerokości jej frontu (od drogi, z której jest dojazd) odmierzonej we wszystkich kierunkach od jej granic, ale nie
mniej niż po 50 m w każdą stronę;
2. charakterystyka planowanej zabudowy w formie graficznej;
3. umowy lub promesy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu;
4. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez notariusza, wraz z dokumentem wniesienia opłaty w wysokości 17,00 zł;
5. opłata za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 107,00 zł (opłaty nie pobiera się w sprawach związanych z
budownictwem mieszkaniowym, szkolnym oraz obiektów przeznaczonych na cele publiczne, kulturalne, naukowe)
.

4

