Wnioskodawca:

Brzozów, dnia ………..............

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

BURMISTRZ BRZOZOWA
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brozów

Telefon: ……………………………

WNIOSEK
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wnoszę o wydanie decyzji o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pod nazwą:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

na terenach nieruchomości położonych w ……………………………………………………………………………………………………..
Nr ewidencyjne działek: ………………………….............................................................................................................

1.0. Granice terenu objętego wnioskiem:
1.1. Położenie terenu przedstawiono na kopii mapy zasadniczej: ………………………………………………………………
1.2. Opis terenu:
− powierzchnia terenu: …………………………………………………………………………………………………………………….....
− istniejące obiekty budowlane i urządzenia: …………………………………………………………………………………….
− istniejące elementy układu komunikacyjnego ze wskazaniem dojazdu do działki objętej
wnioskiem: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
− istniejąca zieleń: …………………………………………………………………………………………………………………………………
− inne elementy istniejącego zagospodarowania terenu: ………………………………………………………………..
2.0. Funkcja i sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania
terenu, według załączonej koncepcji (załączonego szkicu)
2.1. Funkcje i sposób zagospodarowania terenu: …………………………………………………………………………………………
2.2. Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu: …………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.0. Projektowane wyposażenie terenu w urządzenia infrastruktury technicznej (przez działki nr)
3.1. Zapotrzebowanie w wodę: ………………………………………………………………………………………………………………………
3.2. Zapotrzebowanie w energie elektryczną: ………………………………………………………………………………………………
3.3. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków: ……………………………………………………………………………….
3.4. Zaopatrzenie w gaz: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.5. Inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej: ……………………………………………………………………………
3.6. Sposób unieszkodliwiania odpadów: ……………………………………………………………………………………………………..

4.0. Charakterystyczne parametry techniczne
−
−
−
−
−

powierzchnia zabudowy: …………………......
powierzchnia użytkowa: ………………………..
kubatura: …………………………………………………
wysokość zabudowy: ……………………………..
szerokość elewacji frontowej: ……………...

5.0. Wpływ inwestycji na środowisko: emisja pyłów, gazów, zapachów, hałas, promieniowanie, inne:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….

podpis

Załączniki:
− 2 egzemplarze mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku inwestycji liniowych może być
1:2000). Mapa powinna być przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
− mapa ewidencyjna
− wypis z ewidencji gruntów dla działek objętych wnioskiem oraz działek sąsiednich, w przypadku
inwestycji liniowych- dla wszystkich działek przez które ona przebiega
− kopia umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem w zakresie zapewnienia
dostawy (odbioru): energii elektrycznej, wody, ścieków dla danego zamierzenia inwestycyjnego
− decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku gdy jest wymagana)
Opłata skarbowa:
− 598zł (nie dotyczy wydania decyzji na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu)

UWAGA:
Wniosek winien być podpisany przez wnioskodawcę (w przypadku osób fizycznych) lub osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (w pozostałych przypadkach).

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

