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…………….…………………………….…………….
miejscowość i data

Wójt Gminy Przemyśl
WNIOSEK o ustalenie warunków zabudowy
Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).
DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
imię i nazwisko

Miejscowość/ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA (wypełnić w przypadku ustanowienia)
imię i nazwisko

Miejscowość/ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

WNOSZĘ O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY
wymienić numery działek, które będą objęte zabudową

Działki(ek)* numer ewidencyjnej gruntów:
wymienić miejscowość

obręb (miejscowość planowanej zabudowy)
A

DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI

(wymienić wszystkie obiekty budowlane przewidzi ane do

budowy, które będą objęte pozwoleniem na budowę)
wymienić planowane obiekty budowlane (nie wpisywać sieci i przyłączy)

1)
2)
3)
4)
B
CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
1. Przewidywane potrzeby w zakresie zaopatrzenia w media
Woda - z sieci wodociągowej (zgodnie z załączoną umową)*
- z ujścia własnego*
Energia elektryczna (zgodnie z załączoną umową)
Sposób odprowadzania ścieków: - do sieci kanalizacyjnej

m3 /dobę
kW
m /dobę
3

(zgodnie z załączoną umową)

- do istniejącego(planowanego) zbiornika bezodpływowego
(wymienionego w części A)

m3/dobę

2
opisać
Sposób unieszkodliwiania
odpadów:
Ciepło - z kotłowni własnej:
2.Inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej

m3/dobę
kW

(ilość miejsc parkingowych, dojazd z drogi
publicznej na teren działki, media nie wymienione w punkcie 1. itp.)

Opisać

3.Określenie charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu w tym przeznaczenie i gabaryty
projektowanych obiektów, przedstawionych w formie opisowej - nie wypełniać w przypadku dołączenia do
wniosku kompleksowego opracowania zawierającego część opisową charakterystyki inwestycji
(opisać wszystkie obiekty budowlane wymienione w części A, łącznie z zachowaniem numeracji 1,2,3 itd.)
Opisać

1)

3

4.Dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko:
Opisać

DO WNIOSKU DOŁĄCZAM:
mapę w skali 1:10 000 z naniesionym orientacyjnym usytuowaniem terenu zamierzonej
inwestycji
kopię mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z oznaczeniem granic terenu objętego
wnioskiem, określającej istniejące zainwestowanie wokół proponowanej pod zabudowę
działki w promieniu równym trzykrotnej szerokości frontu działki nie mniejszym jednak niż
50 m**
aktualny wypis z ewidencji gruntów obejmujący teren inwestycji (pełny)
aktualny wyrys z ewidencji gruntów obejmujący teren inwestycji i działki przyległe
aktualny wypis z ewidencji gruntów obejmujący teren działki przyległe (uproszczony)
opracowanie graficzne na kopii mapy zasadnicze zawierające charakterystykę planowanej
zabudowy i podziały działki* (zagospodarowanie terenu)
upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ilość
4
2

7
7
7
2
1

(w przypadku ustanowienia pełnomocnika)

8.
a)
b)
c)
d)

warunki techniczne przyłączenia obiektu do sieci:
energetycznej - PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny w Przemyślu,
wodociągowej - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu,
kanalizacji sanitarnej - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu, w przypadku braku sieci zapewnienie odbioru ścieków - Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w Przemyślu.

po 1 egz.

4
9.

informacje o planowanym przedsięwzięciu jeżeli raport nie jest wymagany

.………………………………………………………….
podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej

…………………………………………………………..
Nr telefonu inwestora

…………………………………………………..
niepotrzebne skreślić
kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej I Kartograficznej w Przemyślu powinna obejmować teren którego wniosek dotyczy oraz obszar,
na który inwestycja będzie oddziaływać

*

**

1

