...................................................................
nazwisko i imię lub nazwa wnioskodawcy

.....................................................
miejscowość , data

...................................................................
(adres, telefon)

WÓJT GMINY
CZARNA

W N I O SE K O W Y D A N I E :
- DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY *
- DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO* (dotyczy działań
o znaczeniu lokalnym i ponad lokalnym stanowiącym realizację celów , o których mowa w
art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami).
I. Rodzaj zamierzenia inwestycyjnego - tj. rodzaj planowanych robót budowlanych (np.
budowa/wykonanie a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego lub prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części) oraz funkcja i sposób zagospodarowania terenu inwestycji (np. budynek:
mieszkalny jednorodzinny, wielorodzinny, usługowy, handlowy, gospodarczy, garaż):

............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
II. Określenie granic terenu objętego wnioskiem
Teren którego wniosek dotyczy obejmuje działkę (działki) nr ewid. gruntu ...............................
.......................................................................................................................................................
położoną (położone) w .................................................................................................................
i oznaczony został w załączniku graficznym w następujący sposób: ..........................................
.......................................................................................................................................................
III. Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu — określenie w formie
opisowej we wniosku i graficznej (w załączniku do wniosku):
1. Przeznaczenia i gabaryty projektowanych obiektów:
budynek ......................................................................................................................................................
- powierzchnia zabudowy ..............................................................................................................
- szerokość elewacji frontowej ................................................................................................
- wysokość budynku ....................., wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej................
- ilość kondygnacji naziemnych ...........................................................................................
- rodzaj dachu ..............................................................................................................................................
- główna kalenica ……………………….. …..do frontu nieruchomości
budynek .....................................................................................................................................................
- powierzchnia zabudowy....................................., wysokość budynku ........................................
- szerokość elewacji frontowej.................................................................................................
- ilość kondygnacji naziemnych ............................................................................................
- główna kalenica …………………………….. do frontu nieruchomości
- rodzaj dachu .............................................................................................................................................
- długość (dotyczy inwestycji liniowych) ..........................................................................................
- powierzchnia sprzedaży ..................................................................................................................
* Niepotrzebne skreślić

2. Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji .......................... ..
............................................................................................................................. ................
............................................................................................................... ..............................
3. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu , które nie wymaga
pozwolenia na budowę ...........................................................................................................
.............................................................................................................................................

IV. Obsługa komunikacyjna
- istniejący dostęp do drogi publicznej......................................................................... ............
................................................................................................................................................
- planowany dostęp do drogi publicznej przez działki nr ewid. gruntu................................ .......
............................................................................................................................. .....................

V. Potrzeby inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej tj. przewidywane
zapotrzebowanie inwestycji w:
• wodę:

............................................................ m3/dobę,
• energię elektryczną: ..................................... kW/dobę,
• energię gazową: ........................................... m3/dobę,
• sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków: .......................................................................
• sposób postępowania z odpadami lub ich unieszkodliwiania: ..................................................
......................................................................................................................................................
• sposób ogrzewania obiektów kubaturowych (podać rodzaj czynnika grzewczego): ................
......................................................................................................................................................
• inne potrzeby: ............................................................................................................................
• przewidywana liczba miejsc parkingowych: ..................................... szt.
• przewidywana powierzchnia dróg i parkingów: .................................m2
• przewidywana ilość osób zatrudnionych ............................................osób
VI. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko :
(dotyczy przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w
sprawie oceny oddziaływania na środowisko) .........................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.........................................................................
(podpis wnioskodawcy lub osoba przez nią upoważniona)

Załączniki do wniosku:
1. 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 - przyjętą do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego obejmującą teren o odległości nie mniejszej niż trzykrotna
szerokość frontu działki objętej wnioskiem nie mniejszej jednak niż 50m oraz obszar na który
inwestycja będzie oddziaływać.
2. wypis z rejestru gruntów dla wnioskowanej działki
3. koncepcję urbanistyczno - architektoniczną inwestycji
4. kopię mapy ewidencyjnej.
5. umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantujące wykonanie
uzbrojenia terenu inwestycji.

* Niepotrzebne skreślić

