RIŚ.6733.___.2019.ML
……………………………………………….
/imię i nazwisko Wnioskodawcy/

Skaryszew, dnia………………………

……………………………………………….
/adres-siedziba/

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
SKARYSZEW

……………………………………………….
/telefon/

Wniosek o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji zlokalizowanej na działce nr ewid........................................................................położonej
w m-ci………………………….. przy ulicy…………………………..…
Nazwa i rodzaj inwestycji :
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
1). Aktualne zagospodarowanie działki:
Istniejące budynki (podać krótki opis: funkcja, konstrukcja i ilość kondygnacji, itp.):
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

2).

Charakterystyka projektowanej inwestycji:

a). Funkcja projektowanej zabudowy i zagospodarowania terenu ( określić funkcję /sposób
użytkowania projektowanej inwestycji):..............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
b). Forma projektowanej zabudowy (np.: budynek podpiwniczony/niepodpiwniczony, poddasze
użytkowe, itp.):.....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
c). Orientacyjna powierzchnia zabudowy:...................................................................................................
d). Projektowana liczba kondygnacji:............................................................................................................
e). Projektowana konstrukcja lub technologia wykonania:.....................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
f). Projektowany dojazd do działki (zakreślić odpowiednie pole):
o z istniejącej drogi publicznej
o z istniejącej drogi wewnętrznej
g). Projektowane wyposażenie w infrastrukturę (zakreślić odpowiednie pole):
o energia elektryczna
o zaopatrzenie w wodę
ze studni indywidualnej
z wodociągu
o odprowadzanie ścieków:
do kanalizacji sanitarnej
do oczyszczalni indywidualnej
do szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba)
o odprowadzenie wód opadowych:

na powierzchnie nieutwardzone terenu inwestycji
do kanalizacji deszczowej
o gaz przewodowy
o zaopatrzenie w energię cieplną: z systemu ciepłowniczego
o z kotłowni indywidualnej
o Inne:................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
h). Projektowany sposób zagospodarowania terenu wolnego od zabudowy (np. miejsca
parkingowe, zieleń przydomowa, inne):...............................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
i). Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko lub jego wykorzystanie (wypełnić w
przypadku braku obowiązku sporządzania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko):

•

•

Przewidywane zapotrzebowanie w zakresie:
-zapotrzebowanie w wodę z wodociągu (podać ilość w m³/dobę):..........................................................
-zapotrzebowanie na energię elektryczną z sieci (podać ilość w KW/h):…………........................
-odprowadzania ścieków (podać ilość w m³/dobę):..........................................................:......................
-odprowadzania wód opadowych (podać ilość w m³/dobę):.....................................................................
-usuwania odpadów (podać ilość w m³/dobę):...........................................................................................
Inne ( w tym np.:rodzaj paliwa zasilającego kotłownię ,rodzaj wytwarzanych odpadów, możliwe emisje
hałasu, promieniowania, zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, itp.):................................................

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

.................................................................
(podpis wnioskodawcy)
Załączniki:
1) mapa orientacyjna w skali 1:5000 lub 1:10000-1 egz.
2) 2 egz. wyrysu z mapy zasadniczej ( a w przypadku jej braku –mapy katastralnej) w skali 1:500 lub
1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych ewentualnie w skali 1:2000, w tym:
-1 egz. z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem;
-1 egz. z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem oraz z propozycjami lokalizacji
proponowanych obiektów i projektowanego zagospodarowania terenu
3). wypis z rejestru gruntów wraz z aktualnymi adresami właścicieli poszczególnych działek odnośnie
terenu objętego wnioskiem oraz wszystkich nieruchomości sąsiednich
4). Inne..............................................................
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.

