
WNIOSKODAWCA: 

( imlfl I nazw/sko tub nazwa instytuc}i )	 miejscowosc, data 

BURMISTRZ 
GMINY i MIASTAw DRZEWICY 

( adres) 

( wskazany numer telefonu , a-mail) 
26- 340 Drzewica, ul. Staszica 22 

WNIOSEK 0 WYDANIE: 
DECYZJI 0 WARUNKACH ZABUDOWY'
 
DECYZJI 0 LOKALlZACJIINWESTYCJI CELLI PUBLlCZNEGO' •• niepotrzebne skresllc
 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r, Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) wnosze 0 wydanie decyzji j.w. dla inwestycji poleqajacej na: (wymienlc wszystkie planowane budynki, rodzaje robot 
budowlanych - np. nadbudowy, rozbudowy, przebudowy, planowane zjazdy z drag, studnie i ich parametry, szamba, stawy z podaniem 
gl~bokosci itp.. WSZYSTKIE OBIEKTY OBJ~TE WNIOSKIEM ZAZNACZYC NA MAPlE) 

•	 Dane identyfikacyjne inwestycji: 
adres: .. 

nr ewid. dzialekl nrobrebu	 . 

• INWESTOR (len, na kogo bedzie pozwolenie naoudowe - imi~, nazwis.,o, adres zameldowania) 

• INWESTYCJA w ZABUDOWIE ZAGRODOWEJ • w gospodarstwierolnym i prowadzonej dzlalalnosci rolniczej TAK I NIE • 
• jeieli "TAK" - podac powlerzchnle categogospodarstwa rolnego inwestora	 .. 

DLAOBIEKTOW OBJEiTYCH WN/OSKIEM: 

POWIERZCHNIA SPRZEDAZY j ASORTYMENT (dla obiekt6w handlowych)............	 .
 

RODZAJ DZIAlALNOSCI USlUGOWEJ, PRODUKCYJNEJ - jakie uslugi, jaka produkcja........................... .
 

RODZAJ i ILOSe POJAZDOW PRZEWIDZIANYCH DO GARAZOWANIA ( dla garazy )	 . 

WIt..LKOSe i RODZAJ PLANOWANEJ OBSADY ZWIERZAT (dla budynk6w inwentarskich) - istniejCj,ce oraz planowane 

WYSOKOSC OBIEKTOW WIEZOWYCH ( np. dla siIOSGW, maszl6w , adla silos6w podac akze poiernnosc wm3) 

- powierzchnia taczna zabudowy istnlejace] na dzialce . 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
Budynek nr 1. 

wymiary rzutu budynku 
(szerokosc elewacji od strony wjazdu na dzialk~ x wymiar boku budynku) maks........ .. 
ilosc kondygnacji: 
wysokosc elewacji frontowej od strony wjazdu na dZialk~ do okapu dachu od·do . 
wysokosc budynku w kalenicy od· do .. 
rodzaj dachu (jedno, dwu, wielospadowy - oraz kqtnachylenia dachu ) od • do .. 

Budynek nr 2. 
wymiary rzutu budynku 
(szerokosc elewacji od strony wjazdu na dzialke x wymiar boku budynku) maks....... .. 
ilosckondygnacji: 
wysokosc elewacji frontowej od strony wjazdu na dziatke dookapu dachu od- do..... .. 
wysokosc budynku w kalenicy od • do.................... · ...................... 
radzaj dachu (jedno, dwu, wielospadowy - oraz kqt nachylenia dachu ) od do....................... ...... 

Budynek nr 3. 
wymiary rzutu budynku 
(szerokosc elewacji od strony wjazdu nadzialk~ x wymiar boku budynku) maks........ . 
uosc kondygnacji: 
wysokosc elewacji frontowej ad strony wjazdu nadzialk~ dookapu dachu od -do . 
wysokosc budynku w kalenicy od • do.. . 
rodzaj dachu ( jedno, dwu, wielospadowy - oraz kCj,t nachylenia oachu ) od· do................... ..... 

•• •••• • 0 •••• ~ ••••••••• 0 •••• • •••• •••••• ••••••••••• 

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



.ne obiekty: np staw (powierzchnia + gl~bokost), maszty, silosy, studnie (zdolnosc poboru wody, gl~bokost . . ) ltd 

lanowane rozwiszsnie technologiczne i zdolnosc! produkcyjne 
........................................................................................................................................., .
 

APOTRZEBOWANIE W ZAKRESIE UZBRO~IENIA TECHNICZNEGO: 
ZAPOTRZEBOWANIE NA WOD~: (z istniejqcego przylacza do sieci, z projektowanego przylqcza dosieci, zestudni kopanej,
 
zestudni gl~binowej z podaniem maks. poboru wody i gl~bokosci wiercenia, inner
 
dla projektowanego zaopatrzenia w wode z sleci • DOlACZYC ZAPEWNIENIE DOSTAW WODY ODGESTORA SIECI
 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI~ ELEKTRYCZNA: (z istniejqcego przylacza, projektowane przylacze do sieci elektroenergetycznej, inner 
dla projektowanego zaopatrzenia w enerqle z slecl- DOlACZYC ZAPEWNIENIE DOSTAW ENERGII OD GESTORA SIECI 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI~ CIEPLNA: (z kotlowni indywidualnq istniejqcej, z kotlowni projektowanej, z sieci ciepiowniczej, inne)' 
dla projektowanego zaopatrzenia w energi~ cleplna z sieci - DOlACZYC ZAPEWNIENIE DOSTAW ENERGII CIEPLNEJ OD GESTORA SIECI 

ZAPOTRZEBOWANIE NA GAl: (z istniejqcego przylqcza, projektowane przylacze do sieci, inne)'
 
dla projektowanego zaopatrzenia w gaz z sieci • DOlACZYC ZAPEWNIENIE DOSTAW GAZU OD GESTORA SIECI
 

SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW (doistniejqcego przylacza dosieci, doprojektowanego przylacza do sieci, doislniejqcego zbiornika na 
scieki, doprojektowanego zbiornika nascieki, do istniejqpej przydomowej oczyszczalni sciek~w, doprojektowanej przydornowej oczyszczalni sciekow) 
dla projektowanego podlaczenla do slecl- DOlACZYC ZAPEWNIENIE ODBIORU SCIEKOW OD GESTORA SIECI 

SPOSOB OCZYSZCZANIA SCIEKOW (slosowanie urzadzen podczyszczajqcych - separator6w t1uszczu, benzyn itp.) 

SPOSOBODPROWADZANIA WOO OPADOWYCH: (do sieci, nadzialke)
 
dla projektowanego podlaczenla do slecl- DOlACZYC ZAPEWNIENIE ODBIORU SCIEKOW OPADOWYCH OD GESTORA SIECI
 

inwestycja bedzle Inie bedzle powodowata powstawania odpad6w (podac rodzaj odpad6w. np.gospodarczo - bytowe) 

sposob unieszkodliwiania odpad6w [okreslic tylko w szczeg61nych przypadkach) ... 

Dane charakteryzujace wplyw inwestycji na srodowisko: .
 
ZAlNACZYC NA MAPlE OBSZAR ODDZIAlYWANtA INWESTCYJI
 

OBSlUGA KOMUNIKACYJNA: warunkiem wydania decyzji jest posiadanie dostepu do drogi publicznej
 
opisac, czy dzialka posiada faktyczny i legalny zjazd z dragi publicznej, czy zjazd jestdopiero projektowany, czydzialka posiada dostep poprzez croce
 
Newn~trznq lubposiada sluzebnosc gruntoweu
 

.	 W PRZYPADKU ZJAlDU NIE UWIDOCZNIONEGO NA MAPlE LUB DOPIERO PROJEKTOWANEGO r·'J ZREALlZOWANIA
 
- wyrnagane dolaczenie downiosku decyzji lokalizacyjnej nazjazd lubpozwolenia nabudowe zjazdu lubzapewnieniz zarzqdcy drogi,
 
zezjazo ~dzie rn6g1 bye zrealizowany
 

- DLA PLANOWANEGOZJAlDU Z DROGI NIEPUBLlCZNEJ - wymagane zaznaczenie na mapie i wymienienie w przedmiocie inweslycji 

- OPISZAPOTRZEBOWANIA NA MIEJSCA POSTOJOWE (ile stanowisk, na jaki typ samochod6w) .. 

. OBOWIAZKOWE ELEMENTY DO ZAZNACZENIA NAJEDNYM EGZEMPLARZU MAPY 
( drugi egzemplarzmapy powinien pozostacczysty - bez dodatkowych naniesien graficznych) 

GRANICE TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM, OBSZAR ODDZIAlYWANIA INWO-:STYC-II, NA..RYSOWANE PLANOWANE OBIEKTY, 
OZNACZONE OBIEKTY OB.IETE WNIOSKIEM ( np. przeznaczone do nadbudowy, zrniany spcsobu utytkowania ) 

(podpisv wszyslkich wnloskodawcow) 

ZAb\CZNIKI 
- DWA EGZEMPLARZE KOPII MAPY ZASADNICZEJ tub, w przypadku jej braku, kopii mapy katastralne], obejmujqcych teren, kt6rego dotyczy wniosek 

oraz obszar. nakt6ry ta inwestycja bedzie oddzialywae - wskali 1:500 lub1:1000, aw przypadku inwestycji liniowych r6wniei. w skall 12000 
- obszar pokazany na mapie rnusi obejmowae dzialk~ obj~tq wnioskiern 0 ustalenie warunk6w zabudowy wraz z otoczeniern 0 szerokosci 

nie rnniejszej nit trzykrotna szerokosc frontu danej dzialki, nie rnniej jednak nit 50rnetr6w 

- WPR::" ;'PADKU WYST~POWANIA NADZIAlCE GRUNTU LESNEGO WSKAZANY WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ z KLASYFIKACJA GRUNTOW 
- W ZAKRESIE UZBROJENIA - ZAPEWNIENIE DOSTAWY np. wody, energii elektrycznej - zestrony gestora wlasciwej sieci 
- WSKAZANE PElNE WYPISY Z EWIDENCJI Ghl..:tn6w 

- z oprsern I oznaczeruem roozaiu uiytk6wgruntowych - dla mwestyc] liniowvch . dla wszystkich dZialek, przez kt6re przebieqac bedzie mwestvqa, 
.. WPRZYPADKU OBSlUGIKOMUNIKACY JNEJ POPRZEZ SlUZEBNOSC GRUNTOWI\ - obowiazek udokurnentowania tel stuzebnoso 

\ np wypis z kSI~gl wieczystej, akt notarialny ) 
- DLA INWESTYCJI ST ANOWII\CYCH PRZEDSI~WZI~CIA MOGACE ODDZIAl Y.WAC NA SRODOWISKO 

. wymienione w przepisach 0 ochronie srodowiska - naleiy dolaczyc DECYZJ~ SRODOWISKOWI\ 


