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Skaryszew, dnia………………………

/imię i nazwisko Wnioskodawcy/

……………………………………………….
/adres-siedziba/

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
SKARYSZEW

……………………………………………….
/telefon/

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Zgodnie z art.52 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr80 poz. 717 z późn. zmianami) proszę o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla
działki (działek) o numerze ewidencyjnym gruntów:
...................................................................................................................................................................................
położonej w ........…………………………………….. przy ulicy…………………………..…………….………
Stosownie do wymogów w/w ustawy podaję poniższe informacje dotyczące realizacji zamierzonej inwestycji:
1) Granice terenu objętego wnioskiem i granice obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać
określono na kopii mapy zasadniczej, przyjętej do Zasobów Geodezyjnych w skali ......................................
(powyższe należy przedstawić graficznie na kopii mapy zasadniczej, o której mowa w części załączniki- pkt 2)
2) Nazwa - rodzaj inwestycji :
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
3) Charakterystyka inwestycji:
a) zapotrzebowanie na wodę………….m³/dobę.…………………………………………………………………...
(podać źródło zasilania)
b) zapotrzebowanie na energię elektryczną………….KW/MW.…………………………………………………..
(podać źródło zasilania)
c) sposób ogrzewania: własna kotłownia opałowa- węgiel, gaz, olej opałowy*
*- niepotrzebne skreślić
d) sposób odprowadzania lub oczyszczanie ścieków:
……………………………………………………………………………………………………………………...
e) sposób unieszkodliwiania odpadów:
……………………………………………………………………………………………………………………...
f) inne potrzeby w zakresie infrastruktury (np. dojazd) …………………………………………………………...
………………………………………………….......................................................................................................
4) Planowany sposób zagospodarowania terenu …..............…………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………..
5) Charakterystyka zabudowy:
a) przeznaczenie obiektu………………………………………………………………………………………....

b) istniejące uzbrojenie1 ……………………………………………………………………………………..…..
c) rodzaj produkcji ……………………………………………………………………………………………...
(dla obiektów produkcyjnych)
d) wielkość produkcji …………………………………………………………………………………………...
e) gabaryty projektowanych obiektów budowlanych w przedstawione formie opisowej i graficznej
jako załączniki do wniosku (planowany sposób zagospodarowania terenu, szkice elewacji):
-powierzchnia zabudowy……………………….………………...…….m²
-powierzchnia użytkowa………………………………………………..m²
-szerokość elewacji frontowej…………………….……………..……..m
-wysokość budynku(do kalenicy)………………………………..……..m
-liczba kondygnacji ………………………………………………..……...
-kształt dachu………………………………….……………………..…….
f) powierzchnia sprzedaży dla obiektów handlowych…………………………………………………….
6) dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko:
………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………….......

.......................................................
(podpis )

Załączniki:
1) mapa orientacyjna w skali 1:10000 – 1 egz.
2) mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 – 2 egz. (pochodzące z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Graniczna 24, 26-600 Radom) obejmująca obszar inwestycji i
otaczający teren w odległości nie mniejszej niż 3- krotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie
mniejszej jednak niż 50m wraz z planowanym sposobem zagospodarowania terenu w formie graficznej
3) wypis z rejestru ewidencji gruntów dla działki objętej wnioskiem
4) szkice elewacji
5) w przypadku braku uzbrojenia dla wnioskowanego terenu, stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawić umowy z dysponentami sieci gwarantujące
wykonanie uzbrojenia
•
•
•

Na 1 egzemplarzu w/w mapy należy określić: lokalizację projektowanego budynku oraz
granice terenu objętego wnioskiem, a także obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać;
Określić i przedstawić w formie opisowej i graficznej planowany sposób zagospodarowania
terenu, charakterystykę zabudowy w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanego obiektu.
Załączniki do wniosku powinny być opatrzone podpisem inwestora.

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie jest: Burmistrz Miasta i Gminy
Skaryszew ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew. Podane dane zostały wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia
postepowania administracyjnego.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie za
pomocą adresu iodo@skaryszew.pl.
3. Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych obowiązująca w Urzędzie Miasta i Gminy w
Skaryszewie dostępna jest na stronie internetowej pod adresem http://bip.skaryszew.pl/cms/10367/ochrona_danych_osobowych oraz na
tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew.

