
................................., dnia ........................

.........................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

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

.........................................................
(adres zamieszkania)

.........................................................
(numer telefonu)

Burmistrz Miasta i Gminy
Miłomłyn

W N I O S E K

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na .................................................................................................................

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

1. Określenie granic terenu objętego wnioskiem (załącznik graficzny*)).

W/w teren stanowi wydzieloną geodezyjnie działkę o pow. .................... m2, oznaczoną w rejestrze

gruntów gminy  ..........................................,  numerem ...................,  obręb  .....................................,

jako grunt ...........................................

2. Charakterystyka inwestycji, obejmująca:

2.1. Zapotrzebowanie na:

       a) wodę - ........................................................................................................................................;

       b) energię elektryczną - .................................................................................................................;

       c) energię cieplną - ........................................................................................................................;

       d) środki łączności - ......................................................................................................................;

       e) inną infrastrukturę techniczną - ................................................................................................;

       f) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków - ..................................................................

           ....................................................................................................................................................;

       g) gospodarka odpadami - .............................................................................................................;

       h) dostęp do drogi publicznej - ......................................................................................................;

       i) wymagania ilości miejsc parkingowych - ..................................................................................;
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2.2.  Planowany sposób zagospodarowania terenu oraz  charakterystyka projektowanej  zabudowy

i zagospodarowania terenu **):

            a) rodzaj zabudowy..........................................................................................................................

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

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

        b) przeznaczenie obiektów budowlanych - ...................................................................................

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

        c) linie zabudowy - ........................................................................................................................

        d) gabaryty obiektów budowlanych :

- powierzchnia zabudowy ..........................................................................................................

- wysokość zabudowy (ilość kondygnacji nadziemnych) - .......................................................

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

- geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych) - ...............

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

2.3  Charakterystyka  parametrów technicznych inwestycji  oraz dane charakteryzujące jej  wpływ

na środowisko1).

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

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

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

Opłata Skarbowa

........................................................................
/podpis/

Do wniosku należy dołączyć:

*) - kopię mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku inwestycji liniowych 1:2000), obejmującą obszar, którego wniosek dotyczy
(w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej
jednak niż 50 metrów) – 2 egzemplarze;
   - załącznik graficzny określający granice lokalizacji wnioskowanej inwestycji na w/w kopii mapy – 1 egzemplarz;
   - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
   - promesę dot. zapewnienia dostawy wody oraz odprowadzenia ścieków dla wnioskowanej inwestycji;

**) -  planowane  określenie  sposobu  zagospodarowania  terenu  oraz  charakterystyka  projektowanej  zabudowy,  przedstawione
w formie graficznej.

1) w  przypadku  zamiaru  realizacji  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  wymienionych
w § 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko  (Dz. U. z 2016 r., poz. 71  z późn. zm.)

Wzór wniosku zastrzeżony prze Biuro Architektoniczno-Urbanistyczne „BDK” s. c.
10-686 Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 6G/3; NIP 739-020-51-26


