
Chmielno, dnia..........................

Wnioskodawca:                                                         Nr sprawy: RUN.6730................................     
                                                                                                                                                                                                         (wypełnia organ wydający decyzję)

….........................................
( pełna nazwa , imię i nazwisko)

….........................................

….........................................
( adres)

.............................................
( telefon kontaktowy, faks, e-mail)

Pełnomocnik:    

….........................................

….............................….........                                                    

                                                                                WÓJT   GMINY
                                                                          CHMIELNO

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu           
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

dla inwestycji polegającej na:..................................................................................................................................

….............................................................................................................................................................................

….............................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................................

na działce o numerze ewidencyjnym......................................................................................................................

położonej w miejscowości......................................................................................................................................

obręb ewidencyjny ….............................................................................................................................................

stanowiącej własność.............................................................................................................................................

1.  Charakterystyka inwestycji 

1a. Zapotrzebowanie :

– na wodę : średnio …............m3 /miesięcznie: max.............m3 / dobę.
– na energię elektryczną …..................................................kW/ dobę.
– gaz................................................................................. . m  3  / dobę.

1b. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków........................................................................................

….........................................................................................................................................................................

1c. Inne  potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej.....................................................................................

….........................................................................................................................................................................

1d.  Sposób unieszkodliwiania odpadów.............................................................................................................

2.  Parametry planowanej inwestycji:

  2a. Funkcja zabudowy: ( mieszkaniowa: budynek jednorodzinny, wielorodzinny, usługowo- mieszkaniowy,           

usługowy- podać charakter i rodzaj usługi, towarzysząca np.: budynek gospodarczy, garaż itp.)

…............................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................................

  2b. Orientacyjne gabaryty ( powierzchnia zabudowy, szerokość elewacji frontowej, geometria dachu, wysokość  

głównej kalenicy, ilość kondygnacji naziemnych oraz podziemnych.........................................................................



….................................................................................................................................................................................

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

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

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

3.  Dostęp wnioskowanego terenu do drogi publicznej:

   3a. Istniejący (opisać jak aktualnie odbywa się wjazd na działkę) ….......................................................................

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

   3b. Projektowany (opisać jak będzie się odbywał wjazd na działkę) …..................................................................

         ….......................................................................................................................................................................

4.  Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko ( jeżeli inwestycja jest zaliczana do mogących

   znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obowiązkowe)

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

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

5.  Uwagi: …...............................................................................................................................................................

    …...........................................................................................................................................................................

   …............................................................................................................................................................................

                                                                                                  …..................................................................
                                                                                                          (podpis inwestora / pełnomocnika)

Załączniki:

1. Kopia mapy zasadniczej  w skali  1:500 lub 1:1000 lub w przypadku jej braku kopia mapy katastralnej obejmująca

teren,  którego  dotyczy  wniosek  wraz  z  istniejącą  zabudową  oraz  obszarem  niezbędnym  do  dokonania  analizy

(z Starostwa Powiatowego w Kartuzach, Wydział Geodezji, ul Hallera 1, Kartuzy).

2. Przedstawiona w formie graficznej  charakterystyka zabudowy i  zagospodarowania terenu (należy przedstawić  na

wyrysie z ewidencji gruntów planowane do budowy obiekty oraz wjazd na działkę).

3. Zapewnienie  o  dostarczeniu  na  działkę  energii  elektrycznej  ilości  podanej  przez  inwestora  (z  Zakładu

Energetycznego)

4. Zapewnienie o możliwości  odprowadzenia ścieków do kanalizacji  sanitarnej   oraz o zapewnieniu dostarczenia do

działki wody w ilości podanej przez inwestora.

5. W  przypadku  braku  bezpośredniego  dostępu  wnioskowanego  terenu  do  drogi  publicznej,  akt  notarialny

poświadczający ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez teren prywatny.

6. Pełnomocnik dołącza oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa (art. 33 § 1 i 3 Kpa) wraz  z opłatą

skarbową w wysokości 17 złotych. 

7. Opłatę skarbową (dowód wpłaty) w wysokości 107 zł za wniosek – nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej.

Pouczenie:

W razie  stwierdzenia  braków formalnych  wniosku,  organ I  instancji  wezwie  wnioskodawcę  w trybie

art. 64 §  2 Kpa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni , pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

  


