
.................................................
/instytucja lub  imię i nazwisko/

Jedwabne, ...............................................

……………………………….
/kod poczt., adres / 

……………………………….
/ulica, nr domu, nr mieszkania/

Urząd Miejski

..................................................
/telefon kontaktowy/

w Jedwabnem

 
                                                                                      

W N I O S E K
O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

Zgodnie z art. 64 w związku z art. 52 ust 1 i 2 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. /Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm./
zgłaszam  wniosek  o  ustalenie  warunków  zabudowy  nieruchomości  położonej
w………………………………………..   przy  ul……………………………………………  Nr
ewidencji gruntów …………………................................... obręb………………………….    

 GRANICE  TERENU  OBJĘTEGO WNIOSKIEM
            oznaczono na kopii mapy zasadniczej - linią koloru  ......................................................

            -  literami  ............................................................
                                                 /A B C D  E…/

 PROJEKTOWANA FUNKCJA, SPOSÓB I CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY I
ZAGOSPODAROWANIA TERENU - proj. obiekty i ich funkcja

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................
-  projektowany rodzaj zabudowy ................................................................................................
-  powierzchnia gospodarstwa rolnego, wielkość prowadzonej hodowli zwierząt (dotyczy 
wyłącznie zabudowy 
zagrodowej) ......................................................................................................................................
...............
- projektowana / istniejąca obsługa komunikacyjna 
.......................................................................................................................................................

Określić rodzaj inwestycji i funkcję obiektów budowlanych, np.: budowa, rozbudowa, nadbudowa, (lub 
mieszane), zmiana sposobu użytkowania, budynku lub budynków w zabudowie: usługowej, produkcyjnej, 
mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej, zagrodowej. 
Określić sposób dostępu do drogi publicznej (zjazd istniejący, zjazd projektowany), kategorię drogi (gminna, 
powiatowa, wojewódzka, krajowa lub inna).
Dla budynków inwentarskich podać wielkość produkcji – w DJP oraz wielkości projektowanych urządzeń 
towarzyszących – np. powierzchnia użytkowa płyty obornikowej, poj. użytkowa zbiorników na gnojówkę lub 
gnojowicę.)

Sposób zagospodarowania należy również  przedstawić w formie graficznej.
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 PRZYBLIŻONE,  CHARAKTERYSTYCZNE  PARAMETRY  TECHNICZNE
INWESTYCJI .
Określić: wymiary budynku lub budynków– powierzchnię zabudowy, wysokość: ilość kondygnacji nadziemnych,
wysokość od terenu do okapu dachu i od terenu do kalenicy dachu lub do górnej krawędzi gzymsu lub attyki, 
rodzaj dachu (jedno, dwu lub wielospadowy) i kąty nachylenia połaci dachu (w 0), szerokość elewacji frontowej
i kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki. 
Dla każdego projektowanego budynku parametry należy określić oddzielnie. 
W przypadku rozbudowy i nadbudowy podać parametry istniejące i parametry docelowe.
Inne parametry techniczne charakteryzujące inwestycję w zależności od rodzaju planowanego zamierzenia 
inwestycyjnego

Parametry projektowanego obiektu:          
- powierzchnia  zabudowy  ...............................
- maksymalna długość/ szerokość .................................................................... 
- szerokość elewacji frontowej (od strony frontu działki)................................    
- ilość kondygnacji nadziemnych: ......................, w tym: poddasze użytkowe*/  nieużytkowe * /

bez poddasza*
- wysokość od terenu do okapu dachu .........................,
- wysokość od terenu do kalenicy dachu .........................,
- rodzaj dachu  i kąty nachylenia połaci dachu ............................................................
- kierunek głównej kalenicy dachu (w stosunku do frontu działki) ..................................,
........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Przy obiektach handlowych należy określić powierzchnię sprzedaży ..................................

Parametry projektowanej inwestycji należy również  przedstawić w formie graficznej.

 ZAPOTRZEBOWANIE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- na wodę: ............... m3/dobę;  ………………………………………………………………………..
                                         (np. z wodociągu gminnego - przyłącze istniejące/projektowane, ujęcia własnego –

istniejącego/projektowanego)

- na energię elektryczną .............. kW;  …………………………………………………………………
                                                 (np. na warunkach określonych przez gestora sieci – warunki dołączyć do wniosku)

- na energię cieplną  ...............................................................................................................................      
(sposób ogrzewania budynku np. z sieci, kotłowni własnej, w inny sposób)

- sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków: 

................................................................................................................................................
(np. do sieci kanalizacyjnej – przyłącze istniejące/ projektowane, szczelnego zbiornika – istniejącego/projektowanego, lub do

przydomowej oczyszczalni ścieków, inne)
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- inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej:

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

- sposób unieszkodliwiania odpadów:

………….............................................................................................................................................

 DANE  CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO LUB
JEGO WYKORZYSTANIE: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 INNE  INFORMACJE  O  INWESTYCJI  I  SPOSOBIE  ZAGOSPODAROWANIA
TERENU:

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

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

.........................................................................................................................................
              ………………………………………………………………………………………….
              ………………………………………………………………………………………….
             
ZAŁĄCZNIKI:
1. kopia mapy zasadniczej - 2 egz. z określeniem granic inwestycji (na jednej kopii). 
2. 1 egz. załącznik graficzny określający w sposób przybliżony planowane zagospodarowania

terenu oraz parametry projektowanych obiektów budowlanych.
3. Pełny wypis z rejestru gruntów na własną działkę.
4. Odbitka z mapy ewidencyjnej.
5. Dowód wpłaty na kwotę………………………………..

              
* niepotrzebne skreślić

..................................................
/Podpis wnioskodawcy/
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (GDPR- General Data Protection Regulation – tekst opublikowany w Dzienniku UE)
zwanym dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Burmistrz  Jedwabnego reprezentujący

Urząd  Miejski  w  Jedwabnem,  ul.  Żwirki  i  Wigury  3,  18-420  Jedwabne,  
tel./faks 86 21 72 040, e-mail: burmistrz@jedwabne.pl

2. Inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  Urzędzie  Miejskim  w  Jedwabnem  jest  Pan
Zbigniew Gryglik, e-mail: zg@4lomza.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy.

4. Podstawą  przetwarzania  danych  osobowych  są  obowiązujące  przepisy  prawa  tj.  ustawa  
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa,  jeśli  będzie  to  konieczne,  dane  będą
udostępniane innym administratorom oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych
osobowych oraz innym stronom postępowania,  które muszą  mieć  dostęp do danych,  aby
wykonywać  swoje  obowiązki.  Wymienieni  odbiorcy  danych  zostaną  zobowiązani  
do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa

oraz  zgodnie  z  rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  r.  
w sprawie instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji  
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67  
ze zm.).

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
9. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 pkt.1.c RODO.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  wymogiem ustawowym.  Wnioskodawca
zobowiązany  jest  do  ich  podania,  konsekwencją  ich  niepodania  będzie  brak  możliwości
rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania. 

 Podając  numer  telefonu  wyraża  Pan/Pani  zgodę  na  jego  przetwarzanie  celem  zapewnienia
szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku. Wiem, że złożenie
tej zgody jest dobrowolne i mam prawo jej wycofania w każdym momencie, a numer telefonu
nie będzie udostępniany innym odbiorcom.

Zapoznałem/am się z powyższymi informacjami.

           ...............................................................
     ( data, podpis Wnioskodawcy)
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http://gdpr.pl/dane-osobowe
mailto:burmistrz@jedwabne.pl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC
http://gdpr.pl/interaktywny-tekst-gdpr

