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WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW
ZABUDOWY
Referat Budownictwa i Infrastruktury
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ul. 11 Listopada 24
WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

A DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji / pieczęć

Miejscowość
Ulica/Plac

Nr domu

Nr lokalu

Nr domu

Nr lokalu

B DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji / pieczęć
Miejscowość
Ulica/Plac

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.)

WNOSZĘ O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY
C DANE IDENTYFIKACJI INWETSYCJI
Rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu

GMINA OLEŚNICA

Miejscowość

Nr działki

Arkusz mapy

Obręb

Nr działki
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Nr

Nr lokalu

Arkusz mapy

Obręb

D CHARAKTERYSTYKA INWETSYCJI
1. Zapotrzebowanie na wodę, energię

Woda do celów

Bytowo – gospodarczych

m³/d

technologicznych

m³/d

przeciwpożarowych

m³/d

Moc zapotrzebowania
Ciepło
Gaz do celów

źródła ciepła

własne

kW

MPEC

kW

Bytowo-gospodarczych

[kW]/[m³/h]

grzewczych

[kW]/[m³/h]

2. Inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej
Opisać

3. Sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków
Opisać

4. Sposób unieszkodliwiania odpadów
Opisać

5. Określenie planowanego zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i
zagospodarowania terenu (w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów, obsługa
komunikacyjna, parkingi) – nie wypełniać w przypadku dołączenia do wniosku kompleksowego opracowania
zawierającego część graficzną i opisową charakterystyki inwestycji)
Opisać

6. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na
środowisko
Opisać
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F SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ GABARYTY INWESTYCJI
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E DO WNIOSKU DOŁĄCZAM:

ILOŚĆ

Aktualną mapę zasadniczą do celów opiniodawczych obejmującą obszar w odległości
nie mniejszej niż trzykrotna szerokości frontu działki, nie mniejszej niż 50 m z każdej
1 strony działki w sklai 1:500 lub 1:1000, a dla ionwestyci liniowej również 1:2000 –
dostępne w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica
2 Wypis z ewidencji gruntów dotyczący sąsiadów – dostępne jak w punkcie 1.
Umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem,
3
gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu inwestycji
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 107,00 zł za wyjątkiem budownictwa
4
mieszkaniowego
Dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego (w przypadku
5
występowania o wydanie decyzji dla zagrody rolnej)
6 Pełnomocnictwo w razie ustanowienia osoby do występowania w imieniu inwestora
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