Strona 1

                                                                                                                  ……………………………………
                                  Miejscowość, data

Miejsce na pieczęć urzędu


WNIOSEK  O  USTALENIE  WARUNKÓW  ZABUDOWY


Burmistrz Gminy Baborów
Ul. Ratuszowa 2A
48-120 Baborów


A
DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji

Adres siedziby  




B
DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA
(proszę podać adres do korespondencji)
Imię i nazwisko 

Adres do korespondencji 




Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., Poz. 1073)

WNOSZĘ  O  USTALENIE  WARUNKÓW  ZABUDOWY

C
DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI **
Określenie rodzaju inwestycji i funkcji obiektów budowlanych (nazwa inwestycji)

Adres pocztowy inwestycji

Adres geodezyjny nieruchomości (obręb, numer arkusza mapy, numer działki)







D
CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
1.
Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia (podstawowe i uzupełniające) i gabarytów planowanych obiektów budowlanych (obsługa komunikacyjna, parkingi) oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej 
- nie wypełniać w przypadku dołączenia do wniosku kompleksowego opracowania zawierającego
część graficzną i opisową charakterystyki inwestycji


Opisać






2.
Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko
Opisać







Wysokość: do kalenicy...........................m; do okapu.........................m;
szerokość elewacji frontowej..........................m; pow. zabudowy........................m;
geometria dachu...........................
kąt nachylenia połaci dachowych......................
W przypadku obiektu handlowego - powierzchnia sprzedaży:

[m2]
3.
Zapotrzebowanie na media
Woda do celów:
bytowo-gospodarczych 

[m3/h] 

technologicznych

[m3/h]

przeciwpożarowych

[m3/h]
Energia elektryczna

[kW]
Gaz – moc przeliczeniowa

[m3/h] 
4.
Sposób ogrzewania – moc cieplna niezbędna dla zabezpieczenia potrzeb wnioskodawcy
Źródło ciepła
własne

[kW]

inne, jakie:

[kW]
5.
 Inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej
Opisać 


6.
Sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków
Opisać 


7.
 Sposób unieszkodliwiana odpadów ****
Opisać 


E
DO WNIOSKU DOŁĄCZAM:*
Ilość

kopię mapy zasadniczej***
2
	

kserokopię mapy zasadniczej w skali 1:500, z naniesionym sposobem zagospodarowania terenu, oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz granic obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać

	

kompleksowe opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (część opisowa i graficzna) –danych opisowych podawanych w punkcie D

	

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko

	

Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa upoważniającego  pełnomocnika do występowania w imieniu inwestora (wnioskodawcy) wraz z opłatą skarbową 17 zł

	

dowód zapłaty opłaty skarbowej 107 zł (decyzje w sprawach związanych z budownictwem mieszkaniowym nie podlegają opłacie)

	

Zapewnienia dostawy mediów: (wody, en. elektrycznej, kanalizacji sanitarnej , deszczowej)

	

w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną proszę podać numer z „Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego

	

 wykaz działek (**) – w przypadku inwestycji liniowej

	

Raport oddziaływania na środowisko 




.............................................
czytelny podpis 
wnioskodawcy lub pełnomocnika



*         niepotrzebne skreślić
**     w przypadku inwestycji liniowej należy podać nazwy ulic (maksymalnie 5) oraz dołączyć wykaz działek, przez które inwestycja przebiega
***   w przypadku inwestycji liniowej dopuszczalna skala mapy 1:1000 lub 1:2000. Mapy należy uzyskać w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, w Wydziale Geodezji i Nieruchomości.  
**** Raport oddziaływania inwestycji na środowisko- załączyć jeżeli inwestycja zaliczana jest do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obowiązkowe




