
 

 

WYDZIAŁ 

URBANISTYKI i 
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Dotyczy:   Ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o ustalenie o warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki 

/działek/ 

 
 

położonej /położonych/ przy ulicy /na 

osiedlu/:   
 

Na w/w działce pragnę zrealizować: (zaznacz  „X” w  odpowiednim okienku) 
 

      budowę                  nadbudowę                  rozbudowę              montaż 
 

      odbudowę              przebudowę                 remont                    zmianę sposobu 

  użytkowania  

 

Rodzaj inwestycji: …………………………………………………………………………... 
 

 

Rok budowy budynku – dotyczy przebudowy, rozbudowy, odbudowy, nadbudowy, rozbiórki i zmiany                                                        

sposobu użytkowania:  

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY INWESTYCJI:  

           obiekt projektowany          obiekt istniejący              łącznie

  
 

powierzchnia zabudowy 
 

powierzchnia całkowita 
 

powierzchnia sprzedaży.* 
 

kubatura 
 

powierzchnia działki 
 

imię i nazwisko / nazwa firmy WNIOSKODAWCY: 
 

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

 

ZNAK:          
Wypełnia Urząd 

 

Biały Dunajec, dnia ...................................... 

adres WNIOSKODAWCY: 

 

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

 

tel:..........................................................................................................................  

nr ewid:           Obręb: 

    

1. Funkcja i sposób istniejącego zagospodarowania terenu, oraz przeznaczenie ewentualnych istniejących obiektów: 

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................. 
2. Projektowany sposób i charakterystyka zagospodarowania terenu, oraz oddziaływania inwestycji na otoczenie: 

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

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

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

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

............................................. 
3. Charakterystyka zabudowy i przeznaczenie projektowanej inwestycji: 

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

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

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

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

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

 

ok.                          m2 ok.                          m2 ok.                          m2 

ok.                          m2 ok.                          m2 ok.                          m2 

ok.                          m3  ok.                         m3 ok.                          m3 

ok.                          m3  ok.                          m3 ok.                          m3 

                    m2 



powierzchnia dojść i dojazdów. 
 

 

Powierzchnia terenu biologicznie czynna;  
 

 

 

 

ilość kondygnacji bez piwnic i poddaszy .......................... 
 

ilość kondygnacji w kubaturze dachu................................ 
 

ilość stanowisk garażowych.............................................. 
 

budynek podpiwniczony,            częściowo podpiwniczony,              niepodpiwniczony..... 
 

 

materiał ścian.................................................................. 
 

rodzaj pokrycia dachowego..................... 
 

sposób ogrzewania / rodzaj czynnika grzewczego............ 
 

sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków......... 
 

sposób odprowadzania wód opadowych.......................... 
 

zapotrzebowanie na energię elektryczną...................... 
 

sposób poboru wody i zapotrzebowanie................. 
 

inne potrzeby z zakresu infrastruktury................... 
 

uzupełniający sposób zagospodarowania terenu: ( np. wielkość parkingu, ilość miejsc parkingowych, elementy 

małej architektury, rodzaj i materiał ogrodzenia, zieleń, oświetlenie zewnętrzne, basen, inne ) 

inne dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko lub jego wykorzystanie: 

 
inne dane uzupełniające teren inwestycji, w tym dostęp do drogi publicznej z terenu inwestycji: 

 
 
 
 
 
 
opłata skarbowa (Nie dotyczy inwestycji związanych z budownictwem mieszkaniowym): 
107,00 zł            
            
       .......................................................... 
         podpis wnioskodawcy  
          

 

* - dotyczy obiektów handlowych 
UWAGA !: zgodnie z art. 52 ust 2 pkt 1, oraz art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003r. „O planowaniu przestrzennym” wniosek o ustalenie 

warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:  

1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej, przyjętej 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; (Do wniosku należy dołączyć dwa egzemplarze właściwej mapy) 

2) charakterystykę inwestycji, obejmującą: 
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie 

infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, 
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i 

gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, 

c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko. 

STAN PRAWNY NA DZIEŃ 11 LIPCA 2003R. 
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............................................................................................................................. ......................................................................... 
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