Grzegorzew , …………………………

WNIOSKODAWCA :

PEŁNOMOCNIK :

………………………………….
/imię i nazwisko , nazwa jednostki organiz. /

……………………………………..

………………………………………………
/adres zamieszkania i adres
do korespondencji/

…………………………………………………….
/adres zamieszkania i adres
do korespondencji /

…………………………………………….
/nr telefonu kontaktowego /

/ imię i nazwisko /

……………………………………………….
/nr telefonu kontaktowego /

Wójt Gminy Grzegorzew
Plac 1000-Lecia Państwa Polskiego 1
62-640 Grzegorzew
WNIOSEK
O WARUNKACH ZABUDOWY
dla inwestycji polegającej na ………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
/ budowa nowych obiektów : mieszkalnego jednorodzinnego, wielorodzinnego , w zabudowie
zagrodowej , mieszkalno-usługowego , mieszkalno-gospodarczego , inwentarskiego, garażu
i gospodarczego w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej , obiektu magazynowego,
usługowego, produkcyjnego, transportowego, parkingu itp. oraz rozbudowy , nadbudowy,
przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektu bądź jego części /

I. Oznaczenie terenu objętego wnioskiem :
1. właściciel działki /działek objętych wnioskiem :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
/imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa i siedziba jednostki organizacyjnej /

2. położenie działki/działek ( adres inwestycji ) : …………………………….
……………………………………………………………………………………………..
3. oznaczenie geodezyjne – obręb ……………………………nr działki ………
………………………………………………………………………………….
II. obecny sposób zagospodarowania terenu
( rolniczy , mieszkaniowy ,usługowy, przemysłowy – ilość osób zatrudnionych
w sytuacji prowadzonej działalności ), inne ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….

III. Istniejąca zabudowa na terenie działki/działek –rodzaj zabudowań
oraz ich parametry (powierzchnia zabudowy w m2, kubatura w m3 , wysokość

budynku, rodzaj dachu , w sytuacji zabudowy zagrodowej podać powierzchnię
gruntów gospodarstwa rolnego w ha )
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

IV.

Określenie

planowanego

sposobu

zagospodarowania

terenu

w związku z planowaną inwestycją, w tym przeznaczenie i gabaryty
projektowanych obiektów budowlanych :
PLANOWANE OBIEKTY

:

ilość i rodzaj planowanych obiektów np.

handlowe, usługowe , gospodarcze , garaże , inwentarskie

- w sytuacji

budynku mieszkalnego określić czy jest to zabudowa jednorodzinna ,
bliźniacza , szeregowa, wielorodzinna, inna …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
a/ Powierzchnia zabudowy w m2 ............................................................
………………………………………………………………………………………………….
b/ Powierzchnia użytkowa w m2 …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
c/ Kubatura w m3 …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
d/ Liczba kondygnacji : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
e/ Rodzaj dachu ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
f/ Szerokość elewacji frontowej……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
g/ wysokość elewacji frontowej ( do gzymsu) …………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
h/ wysokość do kalenicy ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

BUDOWLE INNE : ( np. maszty, budowle ziemne , zbiorniki na ścieki, inne )
a/ rodzaj budowli …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
b/ parametry budowli ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
V. Przewidywane orientacyjne zapotrzebowanie na media i skala
oddziaływania inwestycji na środowisko :
1.Zapotrzebowanie na wodę w m3/dobę
2. Zapotrzebowanie na energię elektryczną KW/MW
3. Przewidywana ilość ścieków :
a/ ścieki socjalno-bytowe
b/ ścieki technologiczne
c/ wody opadowe
4. Przewidywany sposób odprowadzania lub
oczyszczania ścieków
/ oczyszczalnie ścieków , zbiorniki , włączenie posesji do
kanalizacji lokalnej /

5. Przewidywany sposób unieszkodliwienia :
a/ odpadów stałych
b/ odpadów niebezpiecznych
6. Obsługa komunikacyjna

Istniejąca / Projektowana

a/ ustalenia wjazdu i wyjazdu
- bezpośrednio z drogi( nr działki )
b/ za pośrednictwem( działek nr )
7. Przewidywane inne potrzeby z zakresu
infrastruktury technicznej
VI. Wpływ planowanej inwestycji na środowisko ( ilość powstających
odpadów i emisji itp. ) ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika

UWAGA ! W miejscach nie dotyczących zakresu wniosku
należy wpisać „nie dotyczy ”.
W załączeniu przedkładam:
1. Oryginał mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 wydany przez Starostwo
Powiatowe w Kole potwierdzony pieczęcią, obejmujący teren inwestycji i obszar
przyległy w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej
wnioskiem lecz nie mniej niż 50 m.
Dla zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego
związanego z planowaną zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa
rolnego w Gminie , mapa zasadnicza może obejmować tylko działkę, na której
planuje się inwestycje – bez obszaru obejmującego trzykrotną szerokość frontu
działki objętej wnioskiem.
2. Planowany sposób zagospodarowania terenu przedstawiony na kserokopii w/w
mapy wraz z zakreślonym terenem inwestycji i obszarem, na który planowana
inwestycja

będzie

oddziaływać

oraz

rysunkiem

zawierającym

lokalizację

planowanych obiektów, zjazdów wraz z podstawowymi wymiarami .
3. Umowy gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu, niezbędnego do realizacji
planowanej inwestycji ( woda , energia , ścieki)
4. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub kopie poświadczoną za
zgodność z oryginałem .
5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej ( za wyjątkiem budownictwa mieszkaniowego
zwolnionego z opłaty skarbowej).

URZĄD GMINY W GRZEGORZEWIE, PLAC 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 1 ,
62-640 GRZEGORZEW , tel. 63 27 18 255 w.123

