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WNIOSEK 

wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) 

 

Proszę o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej realizację: 

(określić rodzaj inwestycji – tytuł inwestycji np. budowa, rozbudowa, nadbudowa budynku) 

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

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

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

na nieruchomości położonej w …………………………………..………………….............................................. 

na działce (działkach) ewidencyjnych nr: ………………………….…………………………………………… 

powierzchnia działki ………………………… ha 

powierzchnia gospodarstwa…....……………. ha  

Sposób zagospodarowania terenu:………………………………………………………………………… 

(np.: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa, zabudowa zagrodowa w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, zabudowa produkcyjna, zabudowa magazynowa, tereny rolne , pastwiska 

i tereny pod wodami – dla realizacji stawu). 

Charakterystyka inwestycji: 

a) dostępność do drogi publicznej (zaznaczyć właściwe, podkreślić zjazd projektowany czy istniejący): 

projektowany zjazd od strony drogi oznaczonej działką ewidencyjną Nr  …………… obręb ……………. 

 istniejący zjazd od strony drogi oznaczonej działką ewidencyjną Nr  …………… obręb ……………….. 

 nieruchomość poprzez którą będzie przeprowadzony dojazd do terenu inwestycji: 

działka ewidencyjna Nr ………………… obręb…………………………………………………………. 

 inne………………………………………………………………………………………..………………. 

b) parametry techniczne inwestycji: 

- powierzchnia zabudowy…………………………………………………………………………………… 

- ilość kondygnacji nadziemnych…………………..……………………………………………………….. 

- wysokość zabudowy (od powierzchni terenu do kalenicy) ………………………………………………..  

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

- geometria dachu (jednospadowy dwuspadowy, wielospadowy, płaski) …………………………………  

- w przypadku obiektu inwentarskiego podać wielkość chów lub hodowla zwierząt mniej niż ……… DJP  

c) dla inwestycji polegającej na budowie stawu: 

- staw o głębokości mniejszej niż …………….m, 

- staw o powierzchni mniejszej niż ……………… m2 



 

str. 2 
 

Zaznaczyć właściwe: 

a) zaopatrzenie w energię: 

 z projektowanego przyłącza e. e. 

 z istniejącego przyłącza e. e. 

 z istniejącej sieci 

 z nowej sieci od stacji transformatorowej (istniejącej, projektowanej) 

 inne ……………………………………………………………………………………………..…… 

b) zaopatrzenie w wodę: 

 z istniejącej studni 

 z projektowanej studni o głębokości…………………, pobór wód ……… m3/dobę 

 z istniejącego przyłącza wodociągowego 

 z projektowanego przyłącza wodociągowego 

 inne ……………………………………………………………………………………………..…… 

c) zaopatrzenie w gaz: 

 podziemny zbiornik na gaz o pojemności……………, 

 naziemny zbiornik na gaz o pojemności……………, 

 wewnętrzna instalacja gazowa w budynku…………………….., 

d) odprowadzenie ścieków: 

 do projektowanego przyłącza kanalizacyjnego, 

 do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego, 

 do projektowanego bezodpływowego zbiornika z wywozem na oczyszczalnię ścieków, 

 do istniejącego bezodpływowego zbiornika z wywozem na oczyszczalnię ścieków, 

 do przydomowej oczyszczalni ścieków, 

 inne ……………………………………………………………………………………………..…… 

e) odprowadzenie ścieków produkcyjnych: 

 do projektowanego zbiornika na płynne odchody zwierzęce o pojemności powyżej 25m3 (zbiornika 

na gnojowicę lub gnojówkę)                            , 

 inne …………………………………………………………………………………………………, 

f)  odpady w tym śmieci: 

 poprzez gromadzenie i wywóz na składowisko odpadów, 

 utylizację w specjalistycznych zakładach, 

 inne ………………………………………………………………………………………………… 

g) wpływ inwestycji na środowisko  

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

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

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

 

 …………………………………….. 

                                                                                          (podpis Wnioskodawcy) 

Oświadczenie o 

wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie 

danych osobowych 
wyrażam zgodę 

(zaznaczyć)  

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numer telefonu, faksu, 

adres e-mail w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z 

prowadzonym postępowaniem.  

 

 

…………………………………….. 

                                                                                          (podpis Wnioskodawcy) 

 

 


