miejscowosc i data
imi? i nazwisko wnioskodawcy / nazwa jednostki organizacyjnej (piecz^d)
/ imi? i nazwisko petnomocnika

kod pocztowy, adres zamieszkania, siedziba
nr tel. kontaktowego

Wojt Gminy

Wniosek o ustalenie warunkow zabudowy
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 w zwi^zku z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U . z 2012 r. poz. 647 z pozn. zm.), zwracam si? o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy
1. Rodzaj zabudowy:
mieszkaniowa jednorodzinna / zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych /
uslugowa / produkcyjna / magazynowa / obiekty infrastruktury technicznej / inne

*

2. Rodzaj inwestycji:

(giowny rodzaj inwestycji
zmiana sposobu

np. budowa,

uzytkowania

budynku

rozbudowa,

nadbudowa,

- okreslic Jakiego

przebudowa

budynku

/ obiektu

budowlanego

- okreslic

jakiego,

- lub Jego czQsci, itp.)

oraz

(dodatkowe budynki i obiekty budowlane,
infrastruktura
techniczna, przytqcza,
zbiornik na scieki, przydomowa
oczyszczalnia
sciekow, zbiornik gazu pfynnego, ogrodzenie, ostona smietnikowa,
mala architektura, zjazdzdrogi,
utwardzenia,
ltd.)

3. Oznaczenie terenu i jego granic, adres inwestycji:
a)

potozenie (miejscowosc, ulica, numer porz^dkowy)

b)

oznaczenie terenu - nr geod. / ewid. dziaiki / dzialek

jednostka ewidencyjna
obr^b
cj granice terenu obj^tego wnioskiem okreslono na zal^czonej kopii mapy zasadniczej lub katastralnej
obejmujc^cej ten teren i obszar, na ktory planowana inwestycja b^dzie oddzialywac (nakty
zaznaciyc
tylko na kserokopii

mapy, na ktorej przedstawiono

graficznie

„ uproszczonq

koncepcj?

" planowanej

4. Planowany sposob zagospodarowania terenu, charakterystyka zabudowy:
gabaryty iparametry

planowanych

potrzebne podkreslic

obiekiow budowlanych

(w tym

inwestycji)

fiinkcja,

przeznaczenie,

- zgodnie z pkt 13 Objasnien. Przy braku miejsca dolqczyc dodatkowy

opis)
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5. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji::
5.1. wielkosci powierzchni terenu obj^tego wnioskiem (m")

w tym:

a) powierzchnia istniej^cej zabudowy (m^)
b) powierzchnia istniej^cych utwardzeh (m^)
c) powierzchnia podlegaj^ca przeksztalceniu (m^)

, w tym:

- powierzchnia planowanej zabudowy (m^)
- powierzchnia planowanych utwardzeri (m^)
d) pozostawiona powierzchnia biologicznie czynna (m^)
5.2. wymiary budynku / budynkow* (m)

5.3. szerokosc elewacji budynku / budynkow* od frontu dziaiki (m)

5.4. wysokosc kraw^dzi okapu / gzymsu / attyki* elewacji frontowej mierzona od sredniego poziomu terenu
przed glownym wejsciem do budynku / budynkow* (m)

5.5. poziom posadowienia parteru budynku / budynkow* (m)

5.6. wysokosc glownej kalenicy mierzona od sredniego poziomu terenu przed glownym wejsciem do
budynku / budynkow* (m)

5.7. k^t nachylenia giownych polaci dachu budynku / budynkow* (° lub %)

5.8. uklad giownych polaci dachu budynku / budynkow* (stromy powyzej 12°: jedno-, dwu-, cztero-, wielospadowy, plaski do 12°)*

5.9. kierunek glownej kalenicy dachu budynku / budynkow* w stosunku do frontowej / bocznej* granicy dziaiki /
do istniej^cych budynkow (prostopadly, rownolegty, mieszany, inny wymienic)*

5.10. ilosc kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe budynku / budynkow*

6. Istniejqca zabudowa i zagospodarowanie na terenie obj^tym wnioskiem:
(podac funkcje
kserokopii

tstniejqcych

budynkow

mapy, na ktorej przedstawiono

*potrzebne podkreslic

i obiektow
graficznie

budowlanych

oraz oznaczyc

„ uproszczonq

koncepcjq

je

numerami

" planowanej

odpowiednio

powtorzonymi

inwestycji)

strona 2 z 4

na

7. Charakterystyka inwestycji zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
zalqczono polwierdzen,

ze istniejqce

lub projektowane

uzbrqjenie

terenu jest wystarczajqce

dla zamierzenia

(wypeinic

gdy

nie

budowlanego)

7.1. Okreslenie zaopatrzenia w zakresie infrastruktury technicznej oraz zrodlo lub sposob zapewnienia:
a)

b)
c)

energia elektryczna - przyl^cze istniejqce (aktualna umowa na dostaw? energii) /
zwi^kszenie mocy / wewn^trzna linia zasilajq^ca / nowe przylqcze - zgodnie zwarunkami
zakladu energetycznego*,
woda - przylqcze istniejqce (aktualna umowa na dostaw? wody) / nowe przytqcze zgodnie
z warunkami zakladu wodociqgowego / wlasne uj^cie wody*,
sposob odprowadzenia lub oczyszczania sciekow bytowych - przylqcze istniejqce (aktualna
umowa na odbior sciekow) / nowe przylqcze zgodnie z warunkami zakladu kanalizacyjnego /
bezodplywowy zbiornik na nieczystosci ciekle / przydomowa oczyszczalnia sciekow z drenazem*,

d) sposob odprowadzenia lub oczyszczania sciekow przemyslowych
e) sposob odprowadzenia lub oczyszczania sciekow z wod opadowych i roztopowych
f) energia grzewcza
g) sposob unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadow:
h) inne potrzeby w zakresie infrastruktury:
7.2. Obsluga komunikacyjna:
a) dost^p do drogi publicznej gminnej / powiatowej / wojewodzkiej / krajowej* nr
bezposredni / posredni* poprzez drog? wewn^trznqnr ewid
b) istniejqcy / planowany* zjazd indywidualny / publiczny*
c) inne rozwiqzana (np. sluzebnosci):
d) istniejqca / planowana ilosc stanowisk postojowych:
8. Dane charakteryzuj^ce wplyw inwestycji na srodowisko

9. Inne informacje:

(w zaleznosd

9.1. Powierzchnia sprzedazy

(wypeMc

obowiqzkowo-patrzpkt

14

Objasnien)

odpotrzeb)

m^ (dotyczy zabudowy handlowej).

9.2. Dla obiektow w istniejqcej i nowej zabudowie zagrodowej zalqczyc oswiadczenie / dokument
0 polozeniu i Iqcznej powierzchni gospodarstwa rolnego (ha)
9.3. Informacje o wycince drzew (z wyjqtkiem owocowych)

podpis

wnioskodawcy

lub

petnomocnika

Wzalaczeniu (niepotrzebne
skreslic):
1. 2 egz. kopii mapy zasadniczej
lub katastralnej
w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych 1:2000) obejmujqcej
teren,
ktdrego wniosek dotyczy oraz obszar, na ktory ta inwestycja b^dzie oddziatywac.
Mapa powinna obejmowac przylegfy
obszar
wokol terenu obj^tego wnioskiem,
wyznaczony
w odleglosciach
nie mniejszej niz trzykrotna szerokosc frontu terenu
obj^tego
wnioskiem oraz nie mniej niz 50 m. Mapy nalezy pobrac w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
w
Siedlcach (przy Urz^dzie Miasia).
2. Uproszczona
koncepcja
zagospodarowania
terenu naniesiona
na kserokopii
ww. mapy. z graficznym
przedstawieniem
planowanej inwestycji i powierzchni
terenu podlegajqcego
przeksztalceniu
oraz okresleniem granic terenu obj^tego
wnioskiem.
Dla inwestycji liniowych nalezy naniesc dokladny przebieg planowanej
inwestycji.
3.

Wypisy z rejestru gruntow dla terenu dzialek obj^tych wnioskiem z wykazem Mas gruntow oraz wypisy uproszczone z
gruntow dla dzialek sqsiadujqcych.
Wypisy nalezypobrai
w Starostwie Powiatowym rv Siedlcach, Ilpiftro,
pokoj 207).

5.
6.
7.

Decyzja o srodowiskowych
Pelnomocnictwo
udzielone
Inne

potrzebne podkreslic

uwarunkowaniach.
osobie dzialajqcej w imieniu

rejestru

wnioskodawcy.
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OBJASNIENIA
1. Wniosek wypeinic czytelnie - D R U K O W A N Y M I L I T E R A M I
2. W przypadku braku planu miejscowego, ustalenia w drodze decyzji warunkow zabudowy wymaga: zmiana
zagospodarowania terenu polegajqca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robot budowlanych,
zmiana sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego cz?sci, a takze zmiana zagospodarowania terenu, ktora nie
wymaga pozwolenia na budow^, chyba, ze ma charakter tymczasowy, Jednorazowy i nie trwa dluzej niz rok.
3. Nie wymagaj^ wydania decyzji o warunkach zabudowy:
- roboty budowlane polegajqce na remoncie, montazu lub przebudowie, jeieli nie powodujq zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego, nie zmieniajq jego formy architektonicznej, oraz nie sq
zaliczone do przedsi?wzi?c mogqcych potencjalnie znaczqco lub zawsze znaczqco oddzialywac na srodowisko,
- tymczasowa, jednorazowa i nie trwajqca diuzej niz rok zmiana sposobu zagospodarowania terenu nie wymagajqca
pozwolenia na budow?.
4. Ustalenie warunkow zabudowy nast^puje na wniosek zainteresowanego.
5. Od decyzji o warunkach zabudowy pobierane sq opiaty skarbowe. Szczegolowy wykaz oplat zawiera zalqcznik do
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z pozn. zm.).
6. W odniesieniu do inwestycji mogqcych potencjalnie znacz^co lub zawsze znaczqco oddzialywac na srodowisko do
wniosku nalezy dolqczyc decyzjf o srodowiskowych uwarunkowaniach okreslajqcq uwarunkowania realizacji
przedsi^wzi^cia, zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.).
7. Dla tego samego terenu, decyzj? o warunkach zabudowy mozna wydac wif cej niz jednemu wnioskodawcy, dor^czajqc
odpis decyzji do wiadomosci pozostab/m wnioskodawcom i wtascicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu.
8. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasno^ci i uprawnien osob trzecich.
9. Wnioskodawca, ktory nie uzyskal prawa do terenu nie przysluguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych
w zwiqzku z otrzymanqdecyzjqustalajqcq warunki zabudowy.
10. Organ, ktory wydal decyzj? o warunkach zabudowy, jest zobowiqzany, za zgodq strony, na rzecz ktorej decyzja zostala
wydana, do jej przeniesienia na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte wtej decyzji.
Stronami post^powania sqjedynie podmioty, mi?dzy ktorymi ma bye dokonane jej przeniesienie.
11. Organ, ktory wydal deeyzj? o warunkach zabudowy, stwierdza jej wygasni^cie:
- jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budow?,
- jezeli dla tego terenu uchwalano plan miejscowy, ktorego ustalenia sq inne niz w wydanej decyzji, a uprzednio nie
zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budow^.
12. Decyzja o warunkach zabudowy, ktora jest ostateczna, moze bye w kazdym czasie za zgodq strony uchylona lub
zmieniona przez organ, ktoryjq wydal, jezeli przemawiaza tym interes spoleczny lub sluszny interes strony.
13. W punkcie „Planowany sposob zagospodarowania terenu, charakterystyka zabudowy" nalezy okreslic w miar^
potrzeby nastfpujqce parametry (przedstawione rowniez w miar? mozliwosci w formic graficznej; przy braku
miejsca na druku wniosku mozna dolqczyc dodatkowy opis):
- funkeja i przeznaczenie planowanych obiektow - np. budynek mieszkalny jednorodzinny, wielorodzinny,
gospodarczy, garazowy, handlowy, ushigowy, produkcyjny, magazynowy, skladowy, inwentarski, itd.,
- rodzaj branzy - handlu, uslug, rzemiosla, produkcji, zakladu pracy, itp.,
- odnosnie budynkow inwentarskich - obecna i planowana ilosc i rodzaj obsady zwierz^cej w prowadzonym
gospodarstwie - podana w konkretnych liczbach oraz w przeliczeniu na DJP (duze jednostki przeliczeniowe),
- typ zabudowy np. budynek wolnostojqcy, w zabudowie zwartej: blizniaczej, szeregowej, pierzejowej, atrialnej,
zblokowanej tj. dobudowany do istniejqcego na dzialce budynku
-jakiego?, itp.,
- ewentualna lokalizacja budynku scianq oddzielenia przeciwpozarowego bez otworow okiennych i drzwiowych
bezposrednio przy granicy lub w odleglosci 1,5 m od granicy z dzialkq sqsiedniq nr ewid
,
- ewentualny proponowany podzial dziaiki,
- gabaryty budynkow np. parterow>', pi^ffowy, z poddaszem uzytkowym, nieuzytkowym, bez poddasza,
podpiwniczony, bez podpiwniczenia, ew. ilosc kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),
- parametry dodatkowych obiektow budowlanych, typu: zbiornik na scieki, przydomowa oczyszczalnia sciekow,
zbiornik gazu plynnego, ogrodzenie, oslona smietnikowa, mala architektura, zjazd z drogi itd.)
- opis zmiany sposobu zagospodarowania terenu powierzchni podlegajqcych przeksztalceniu (utwardzenia, drogi
wewn?trzne, dojazd i dojscie, place, zieleri ozdobna, rekreacyjna, izolacyjna, itd.).
14. W punkcie „Dane charakteryzuj^ce wplyw inwestycji na srodowisko" obowiqzkowo okreslic czy inwestycja
b^dzie miala (czy nie) wplyw na srodowisko, w jaki sposob wplynie na srodowisko, ewentualnie odwolac si? do
zatqezonej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub informacji o przedsi?wzi?ciu.
15. Dla budowy obiektu handlowego (budynki, place handlowe, itp.) okreslic obowiqzkowo powierzchni^ sprzedaiy.
16. Dla obiektow w istniejqcej i nowej zabudowie zagrodowej zalqczyd oswiadczenie lub dokument o polozeniu
i Iqcznej powierzchni prowadzonego gospodarstwa rolnego. W powierzchni uwzgl^dnia si? wszystkie grunty,
ktorymi faktycznie dysponuje wnioskodawca - wlasnosc, uzytkowanie wieczyste, dzierzawy, itp.

*potrzebne podkreslic
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