
.............................................................
miejscowość i data

.................................................................
      (imię nazwisko / nazwa wnioskodawcy)

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

................................................................
                       (adres)

………………………………………………
    (tel. kontaktowy)

Do Wójta Gminy Przytuły
 

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

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003  roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)
wnoszę o ustalenie warunków zabudowy  terenu położonego 

........................................................................................................................................
(położenie terenu, adres, numery ewidencyjne działek)

dla inwestycji polegającej na:
.................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….
(podać rodzaj planowanych robót budowlanych - budowa, rozbudowa, przebudowa, 
zmiana sposobu użytkowania oraz określić pełny zakres inwestycji budowlanej - 
wszystkie elementy inwestycji budynki, garaże, budowle, urządzenia infrastruktury 
techniczne, budynek z podpiwniczeniem, poddasze użytkowe, budowa silosu-
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jednokomorowy, dwukomorowy o pojemności i wymiarach wraz ze zbiornikiem na 
soki kiszonkowe, inne.)

1.Granice terenu objętego wnioskiem określono na kopii mapy 
zasadniczej/katastralnej*) w skali i 1:500, 1:1000. 1:2000*)

Literami:…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

oraz obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać 

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

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

2. Zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury technicznej:

 woda.................... m3/dobę z 
………………………………...................................................................................

 energia elektryczna.................... kW z 
………………………………………….....................................................................

 energia cieplna................... kJ z 
…………………………………...............................................................................

 gaz...................  m3/m-c z 
…………………………….......................................................................................

(proponowane źródło)
 sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków 

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

………………………………………………………………………………………………

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

(określenie  sposobu  odprowadzania  lub  oczyszczania  ścieków  -  np.  do  zbiornika
szczelnego o poj. .....m3, indywidualna oczyszczalnia o wydajności. ........m3/d )

 sposób unieszkodliwiania odpadów:
..................................................................................................................................

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

 sposób odprowadzenia wód opadowych:
..................................................................................................................................

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

 inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej:
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
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3. Obsługa komunikacyjna:
 dostępność do drogi publicznej:
GMINNA / POWIATOWA / WOJEWÓDZKA (niepotrzebne skreślić)

NR DROGI:…………………………………NR GEODEZYJNY….……………………

     Zjazd: .......................................................................................................................

 (określić  dostęp do drogi publicznej  np.  bezpośredni  zjazd,  istniejący,  projektowany,
poprzez drogę wewnętrzną, służebność dojazdu)

 ilość miejsc parkingowych ………………………………………………….………..

 inne potrzeby ………………………………………................................................

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

4.  Planowany  sposób  zagospodarowania  terenu  oraz  charakterystyka  zabudowy  i
zagospodarowania  terenu  w tym  przeznaczenia  i   gabarytów  projektowanych  obiektów
budowlanych: 

 rodzaj zabudowy: 
..................................................................................................................................

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

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

(zabudowa – mieszkaniowa w tym: mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowa 
wielorodzinna, zabudowa  usługowa, zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych; zabudowa produkcyjna; cmentarze, drogi publiczne lub 
wewnętrzne; obiekty infrastruktury technicznej; obiekty rolnicze)

 sposób zagospodarowania terenu:
..................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(planowana lokalizacja obiektów, miejsce wjazdu, istniejąca  zabudowa do zachowania
lub  do  rozbiórki,  istniejące  i  planowane  urządzenia  infrastruktury  technicznej,  sposób
zagospodarowania  terenu  wolnego  od  zabudowy  np.  ogród  przydomowy,  zieleń
rekreacyjna, plac manewrowy)

 rodzaj usług / branża produkcji (jeżeli dotyczy):  
................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….

(rodzaj usług np.: handel, hotelarstwo, gastronomia; produkcja np.: spożywcza, drzewna;)

 wielkość gospodarstwa rolnego:

Obecnie ……………….ha docelowo ………………ha

Obecnie ………………DJP docelowo …………….DJP
(podać w przypadku inwestycji dotyczącej zabudowy zagrodowej)

 Parametry budynku po wybudowaniu, rozbudowie, nadbudowie:

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

- pow. zabudowy: ………………..

- wysokość budynku do najwyższego punktu dachu od poziomu terenu: ……………..

- geometria dachu:…………………………………. o kącie nachylenia …………….

- kalenica: (równoległa / prostopadła)……………………… do elewacji frontowej 

- ilość kondygnacji: 

  Ogółem ilość kondygnacji……….

   Nadziemne………………                           

   Podpiwniczenie Tak/Nie *   

   Poddasze  /użytkowe*    /  nieużytkowe * / dach płaski bez poddasza *

 inne
...............................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

5. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko lub jego wykorzystanie:

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

……………………………………………………………………………………………….

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

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

………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………….

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

(określić  w przypadku  braku obowiązku  przeprowadzenia  postępowania  w sprawie  oceny
oddziaływania na środowisko m. inn. przewidywaną wycinkę drzew, rodzaj odpadów, sposób
ich  składowania  i  unieszkodliwiania,  sposób  zagospodarowania  odchodów  zwierzęcych,
oddziaływanie  powierzchni  na  powierzchnię  ziemi,  emisja  zanieczyszczeń  do  powietrza,
hałas, wibracje, promieniowanie, pożar, toksyczność, wybuch i inne)

.........................................................................
(podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej)

w załączeniu:
1) kopia mapy zasadniczej /katastralnej *) (obejmująca teren, którego wniosek dotyczy 

i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, z określeniem granic terenu 
objętego wnioskiem - przebiegu inwestycji liniowej *)) - 2 egz.,

2) załącznik graficzny z określeniem (wrysowaniem)  planowanego sposobu 
zagospodarowania terenu,

3) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach *),
4) opłata skarbowa*)

5)inne dokumenty:
..........................................................................
..........................................................................
*) niepotrzebne skreślić

UWAGA!  Przy  wypełnianiu  wniosku  należy  jednoznacznie  określać  funkcje  np.
magazyn - czego?, usługi - jakie?, produkcja - czego?
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…………………………………….     
…………………………..
         imię i nazwisko   miejscowość i data

Oświadczenie

Ja niżej podpisany………………………………oświadczam, że posiadam i osobiście

prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni………………, w tym:

 grunty rolne………………..,

 grunty leśne…………………

Powierzchnia  gruntów  przydatnych  do  nawożenia  odchodów  zwierzęcych

wynosi………….. i obejmuje następujące działki ewidencyjne:

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

       obręb ewidencyjny*                              nr działek ewidencyjnych

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

        obręb ewidencyjny*  nr działek ewidencyjnych

………………………….       ……………………………..

        obręb ewidencyjny*   nr działek ewidencyjnych

…………………………..       ……………………………...

       obręb ewidencyjny*   nr działek ewidencyjnych

Obszar  gruntów  przydatnych  do  nawożenia  jest  wystarczający  do  właściwego

zagospodarowania wytworzonych  w prowadzonym gospodarstwie rolnym odchodów

zwierzęcych. 

  w przypadku gruntów zlokalizowanych poza terenem Gminy Przytuły należy wskazać

również oznaczenie jednostki ewidencyjnej

………………………….

                         podpis
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