DRUK: GKI-03(1)

Krapkowice,………........................

Wnioskodawca
................................................................
(Nazwisko, imię lub nazwa inwestora:)

................................................................
................................................................
(Adres)

.....................................................
(telefon)

Pełnomocnik
…………………..............................................
…………………………………………………

BURMISTRZ KRAPKOWIC
UL. 3 MAJA 17, 47-303 KRAPKOWICE

WNIOSEK
o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
Proszę o wydanie decyzji:
• o warunkach zabudowy,
• ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.*
*niepotrzebne skreślić

1. Określenie granic terenu objętego wnioskiem:
• położenie działki ………………………………………………………………………
(miejscowość, ulica)

• oznaczenie geodezyjne: arkusz mapy nr …………działka/i nr ………………………...
………………………………………………………………………………………....
Granice terenu objętego wnioskiem oznaczono na kopii mapy linią koloru ………………..

Granice obszaru oddziaływania oznaczono na kopii mapy linią koloru ………………………

Uwaga: należy wypełnić wszystkie pozycje

2. Określenie sposobu zagospodarowania terenu:
a) obecny sposób zagospodarowania terenu ………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(np. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, usługowa, zagrodowa, produkcyjna, obiekty infrastruktury
technicznej)

b) istniejąca zabudowa …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………......
(wymienić rodzaj i przeznaczenie istniejących budynków)

c) rodzaj projektowanej inwestycji/zabudowy .......................................................................
...................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(np.: budowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania i sposób zagospodarowania terenu, np.; budynek
mieszkalny jednorodzinny, wielorodzinny, usługowy, handlowy, gospodarczy, garaż, itd.; budowla, np. droga, siec
uzbrojenia terenu itp. w przypadku bud. inwentarskiego podać istniejącą ilość zwierząt w szt i planowaną obsadę, w
przypadku usługi podać jej rodzaj, w przypadku zakładu produkcyjnego podać przewidywaną wielkość produkcji i ilość
zatrudnionych osób/stanowisk pracy )

d) podstawowe parametry charakteryzujące inwestycję:
Stan istniejący
Liczba kondygnacji
Wysokość budynku:
• do okapu
• do kalenicy
Powierzchnia zabudowy
Opis geometrii dachu w tym
proponowany kąt nachylenia
połaci dachowej
Rodzaj pokrycia dachowego
Powierzchnia sprzedaży (w
przypadku obiektów
handlowych)

Uwaga: należy wypełnić wszystkie pozycje

Stan po realizacji

Przewidywania ilość miejsc
parkingowych

e) dojazd do planowanej inwestycji – dostęp do drogi publicznej:
- istniejący z ul. ………………………………………………..
- planowany z ul.………………………………………………..
- za pośrednictwem……………………………………………..
f) powierzchnia podlegająca przekształceniu ………....ha oznaczona na kopii mapy
kolorem ………………….
3. Zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury technicznej:
- wodę ............................................................................................................................
- energię .........................................................................................................................
- gaz ...............................................................................................................................
a) sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków .......................................................
.......................................................................................................................................
b) inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej ......................................................
.......................................................................................................................................
c) sposób unieszkodliwiania odpadów (w szczególnych przypadkach):
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
4. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko lub jego wykorzystanie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….....

...............................................
(podpis wnioskodawcy/ców)

Uwaga: należy wypełnić wszystkie pozycje

Lp.

Do wniosku dołączam:

1.

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, dla inw. liniowych dop. 1:2000*

2.

Graficzne przedstawienie inwestycji

3.

Zapewnienie dostawy/wykonania uzbrojenia:

4.

•

zakład energetyczny

•

wodociągi/kanalizacja

•

zakład gazowniczy

Ilość

Decyzja o środowiskowych uwarunkowania w przypadku inwestycji mogących znacząco
oddziaływać na środowisko

5.

Pełnomocnictwo

6.

Dowód zapłaty opłaty skarbowej**

7

Inne

*mapa obejmująca obszar o trzykrotnej szerokości frontu działki lecz nie mniej niż 50 m, z naniesionymi granicami terenu
objętego wnioskiem i obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać
** budownictwo mieszkaniowe zwolnione z uiszczenia opłaty, w pozostałych przypadkach opłata wynosi 107zł.
W przypadku innych zwolnień z opłaty skarbowej podać podstawę prawną.

Uwaga: należy wypełnić wszystkie pozycje

