
WODZISŁAW, dnia

(inną i nazwisko inwestora lub narwą wnioskodawcy)

(adres zamieszkania lub iedziba wnioskodawcy)

fwr telefonu)

WÓJT GMINY WODZISŁAW

WNIOSEK
o ustalenie warunków zabudowy,

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego*

wnoszę
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,

decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego*

dla inwestycji polegającej na: ../feC£ .̂tó.../^^

.<̂ ^

(podać 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, uslugowy, handlowy, gospodarczy, garaż, .wymienić ewentualne przytacza)

na działce/ach/ o nr ewidencyjnych

w miejscowości: ............ T^W/p.4

własność terenu: ^.fm^.^. ; .
"T" "" '"

wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego:

_

fo0U

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

1. Przewidywane potrzeby w zakresie zaopatrzenia inwestycji w infrastrukturę
techniczną:

a/ Woda - w ilości j ( j j / /e, z wadayfazu wKjskiego, inne wpisać jakie?)
*

b/ Energia elektryczna - w ilości

(z sieci wiejskiej, inne wpisać jakie?)



c/ Energia cieplna ..... *$3^......#^^
(z sieci c. o. kotlowni własnej opalanej, inne wpijać jakie?)

d/ Sposób odprowadzenia ścieków:

•ściold gnojowe- do projektowanych zbiorników na ścieki guujuwe/ nlfc Uotyc/y*

ścieki sanitarne - ....̂ ?̂ .̂ .<< .̂..̂ .'̂ ^
(do bezodpływowego zbibrnika na nieczystości płynne, kanalizacji, przydomowej oczyszczalni ścKków) l

e/ Sposób postępoania ^odpadami lub ich unieszKodliwiania - ..........................................

sposób odprowadzenia wód deszczowych - ...yk ĵ̂ 4^£^ ̂

wej, powierzchnilwo na teren dziatki, it(npudo kanalizacji deszczowej, powierzchnilwo na teren dziatki, itp.)

f/ Inne potrzeby

2. Określenie dostępu do drogi publicznej tj. obsługa komunikacyjna:

a/ Dostęp do drogi publicznej:

- bezpośredni z drogi (ulicy) . . . . . . . . . .
f (podać nazwę dr ergi publicznej, nr ewid. gruntu)

- przez drogę wewnętrzną o nr ewidencyjnym gruntu
- przez ustanowienie służebności drogowej( przez działkę/i/ o nr ewid.).

b/ Zjazd na działkę objętą wnioskiem: ...............
(czy istnieje zjaza czyfvymaga realizacji)

3. Planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy
i zagospodarowania terenu (wg załączonej mapy przedstawiającej sposób
zagospodarowania terenu):
a/ usytuowanie budynku bądź innego obiektu budowlanego

(np. zabudowa wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa, od frontu (zaplecza) dziatki itp.)

b/ miejsce gromadzenia odpadów stałych (jak dotychczas)* kontener na placu •^•'^/•••^•^f2^/L

d informacje o ewentualnej konieczności dokonania wycinki drzew lub krzewów: podaż '

ilość, gatunek $W.£..,$•*&%%&&*4.~ Nie będzie wycinek.*

d/ przeznaczenie obiektu budowlanego - ̂ 6̂ .̂../̂ |̂ ..M .̂..̂ .̂ /
L „..

(opisać funkcje wnioskowanego obiektu np. budynek gospodarczy z przeznaczeniem na przechowywanie
sprzętu rolniczego, budynek uslugowy-zaklad fryzjerski, zakład produkcyjny)



4. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji:

a/wymiaiy budynku:..C>&r..^
/ <^z? Aer>~\* £ (~*M 7e~rf3 Vx.Q /nsn & *4vC/M

b/ przybliżona kubatura budynkuf .&&.3&^...fteW..ćW^_%O #$Sf.

c/liczba kondygnacji: ^O^U^ jpOJł&OCO. f&Clu&it&Uafa0HQCŁj'/<*Q_s"f f" -^—^--f-t- • n
d/ powierzchnia sprzedaż)' (dot. obiektów handlowych):

e/rodzaj dachu: d^U . ̂ 4.. &e4$W&Ź^...
a f(jednospadowy, dwuspadowy, czterospadowy, naczółkowy, mansardowy)

f/wielkość i rodzaj obsady (dot. obiektów inwentarskich): ...^.^3-^./...^..MCf^^ń.i

5. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko pod względem: emisji
zanieczyszczeń gazowych (w tym zapachowych), pyłowych i płynnych; rodzaju i ilości
wytwarzanych odpadów; emisji hałasu oraz określenie wpływu obiektu budowlanego na

/powierzchnie ziemi, w tym,glebe,-wody powierzchniowe i^podziemne: , ,r^c^, ~».ł-.^s.* .,*w ^ f^f xi. t* x^~/^^ tiJ!@££G(&UOr€&ć /h*L^

fó*$$F^J. .J%IfW$^

Wtepe luMad^ ?/UĆŁ forfJtfL /ućejbew/aktrt?
'" * '^lf * JVf. . . • Jj. ... * A A....

**f.*m *+jf i * f* -. *€ j* jf , . Jt r - .1 a \ *L. . ^./f** „€^t ̂  — * — ^9 *

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
.tM&f^f. 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 29

tel.0607-171-458
KRS 0000292939 REGON260199276

NIP656-22-72-WI
AłJOR BANK S A 75 2490 0005 0000 4500 7388 2092

(podpis wnio ewentualnie pełnomocnika)

Do wniosku o wydanie decyzji należy załączyć:
1. mapę ewidencji gruntów wraz z wypisem z rejestru gruntów działki,
2. kopię mapy zasadniczej w skali l : 500 lub l : 1000 ( dla inwestycji liniowych również w skali l : 2000)-

przyjętądo państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującą teren, którego wniosek dotyczy
i obszar na który inwestycja będzie oddziaływać (w promieniu nie mniejszym niż trzykrotna szerokość
frontu dziatki objętej wnioskiem, lecz nie mniejszym niż 50 metrów),

3. koncepcja zabudowy i zagospodarowania działki z przedstawieniem usytuowania projektowanego budynku,
kierunku usytuowania kalenicy, przyłączy, granic terenu objętego wnioskiem sporządzona na kopii mapy
zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

4.kserokopia dokumentów poświadczających wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego (w przypadku
występowania o wydanie decyzji dla zagrody rolnej),

5. pełnomoctnictwo w razie ustanowienia osoby do występowania w imieniu inwestora,
6. umowy zawarte między właściwymi jednostkami organizacyjnymi a inwestorem, gwarantujące wykonanie

uzbrojenia terenu inwestycji,

Opłata skarbowa:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, póz. 1635) należy uiścić opłatę
skarbową za wydanie niniejszej decyzji w kwocie 107,00 zt na konto Urzędu Gminy Wodzisław: BS w Wodzisławiu 51 8526
0001 0000 0130 2000 0004 oraz załączyć do wniosku dowód uiszczenia opłaty.
Nie podlega opłacie skarbowej - decyzja o warunkach zabudowy w sprawach budownictwa mieszkaniowego na podstawie
art. 2 ust. l pkt 2 wyżej wymienionej ustawy.

Niepotrzebne skreślić


