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Szamocin, dnia …………………….. 2020 r.

……………………………..
……………………………..
(imię, nazwisko wnioskodawcy lub
nazwa jednostki organizacyjnej)

………………..……………
(adres zamieszkania, siedziby)

nr tel. …………

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin
ul. Plac Wolności 19
64-820 Szamocin
WNIOSEK
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm), wnoszę o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegająca na:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
I.

Oznaczenie terenu objętego wnioskiem:
1. Położenie działki/działek:

………………………………………………………………………….…………………
(miejscowość, ulica, nr posesji)

2. Oznaczenie geodezyjne (nr ewidencyjny działki/działek):
……………………………………………………………………………………………..
3. Właściciel(e) działki/działek objętych wnioskiem:
…………………………………………………………………………………….……….
……………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, adres zamieszkania; nazwa i siedziba jednostki organizacyjnej)

4. Dojazd z drogi publicznej:
………………………………………………………………………………………….….
II. Zagospodarowanie terenu :
1. Planowany sposób zagospodarowania terenu objętego wnioskiem:
……………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………..
(np. budowa drogi publicznej, urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, energię elektryczną, gaz, łączność itp., budowa
urządzeń i obiektów służących ochronie środowiska, melioracji wodnych, obiektów przeciwpowodziowych, budowa obiektów
użyteczności publicznej, obiektów służących obronności państwa i ochrony granic, itd. zgodnie z art. 6 ustawy o gospodarce
nieruchomościami - Dz.U. z 2020 r., poz. 65, z póź. zm.)

2. Usytuowanie wnioskowanego obiektu na działce:
……………………………………………………………………………………………...
(określenie lokalizacji inwestycji, linii zabudowy)

3. Określenie obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać
………………………………………………………………………………………………
(numer działek, właściciel lub władający)

III. Charakterystyka planowanej zabudowy:
1. BUDYNKI:
a) przeznaczenie budynku/budynków: ……………………………………….
b) gabaryty obiektu/obiektów: ……………………………………………….
-

powierzchnia zabudowy (w m2): …………………………………………

-

wysokość obiektu-liczba kondygnacji: …………………………………..

-

szerokość elewacji frontowej: …………………………………………….

-

wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu, attyki: ………….

c) geometria dachu: ………………………………………………………….
(kąt nachylenia, wysokość kalenicy, układ połaci dachowej, - płaski jednospadowy, stromy dwuspadowy, wielospadowy, kryty papą,
dachówką, blachą itp.)

IV. Przewidywane orientacyjne zapotrzebowanie na media i skala oddziaływania
inwestycji na środowisko:
2. Zapotrzebowanie na wodę: ……………………….
3. Zapotrzebowanie na energię: ……………………………….
4. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków:
……………………………………………………………..
5. Zapotrzebowanie na gaz, podać do jakich celów użyty zostanie gaz (ogrzewania,
posiłków), określić sposób ogrzewania: ……………………………………….

przygotowanie

6. Sposób unieszkodliwiania odpadów: ……………
7. Określenie dostępu do drogi publicznej – dojazd:
…………………………………………
8. Inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej: …………….
9. Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej
wpływ na środowisko:

…………………………………..
(podpis wnioskodawcy / pełnomocnika)
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

1) Trzy egzemplarze kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej, przyjętych do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru,
na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych
również w skali 1:2000. Mapa dołączona do wniosku powinna obejmować obszar w odległości nie mniejszej niż
trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50 metrów. Na jednej z map
należy określić granice terenu objętego wnioskiem oraz planowany sposób zagospodarowania terenu.
2) Decyzja środowiskowa (art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko – Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), w przypadku gdy planowana inwestycją zalicza się do
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
3) Pełnomocnictwo w razie ustanowienia osoby do występowania w imieniu inwestora wraz z dołączonym
dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł albo uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty.
4) Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w kwocie 598,0 zł - zwalnia się z obowiązku
wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji właściciela lub użytkownika wieczystego terenu wskazanego
we wniosku.

