
 __________________________  

(imię i nazwisko lub nazwa firmy) 

GMINA OSIEK JASIELSKI 

 

WNIOSEK 

o wydanie decyzji  

o warunkach zabudowy 

 

Dla P………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Planowana inwestycja: (należy wymienić wszystkie planowane obiekty budowlane tj. Budynki, budowle, instalacje, 

sieci, urządzenia techniczne – z wyjątkiem przyłączy) 

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

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

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

Obiekty kubaturowe na działce (-kach) nr. …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Budowle, instalacje, sieci, urządzenia techniczne planowane na działkach Nr. ( przy dużej liczbie  

działek – dla inwestycji liniowych – wykaz działek można sporządzić na dodatkowej stronie i dołączyć do wniosku ) 

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

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

położonej (-ych ) w ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Granice terenu objętego wnioskiem ( dla inwestycji liniowych lub drogowych proponowany przebieg inwestycji ) 

pokazano na kopi mapy zasadniczej kolorem ………………………………………………………………………………………………………………… 

Charakterystyka planowanej inwestycji : 

1. Zapotrzebowanie na :  

 - Wodę …………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

 - energię………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..

 - odparowanie lub oczyszczenie ścieków …………………………………………………………………..…........................ 

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

 - sposób unieszkodliwiania odpadów …………………………………………………………………………………………………. 

 - Inne  

2. Planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, 

w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych. Lokalizacje obiektów kubaturowego 



lub inwestycji liniowej, wjazdy pokazać w formie graficznej na mapie zasadniczej stanowiącej załącznik do 

niniejszego wniosku. 

3. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji. W przypadku braku obowiązku przeprowadzenia 

postanowienia w sprawie oddziaływania na środowisko, należy podać dane charakteryzujące jej wpływ. 

 - Orientacyjna powierzchnia zabudowy……………………………………………………………………………………………….. 

 - Kubatura …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 - Geometria dachu(Kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych ) 

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

 - Przewidywana ilości kondygnacji ……………………………………………………………………………………………………… 

Przewidywany dojazd do obiektu od ulicy:  

  - Istniejącym wyjazdem z drogi publicznej bez konieczności jego przebudowy  

 - istniejącym wjazdem z drogi publicznej wymagającym przebudowy 

 - Projektowanym wjazdem z drogi publicznej 

 - Inny…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Kwalifikacje inwestycji ( właściwe podkreślić ) 

 - Wymagające przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

 - Nie wymagające przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

 

 Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki : 

1. 2 egz. kserokopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1: 500 lub 1 : 1000 ( dla inwestycji liniowych również  

    1: 2000 ) przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego  wniosek                                    

    dotyczy i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać. Na Mapach należy określić granice terenu objętego 

    wnioskiem oraz elementy zagospodarowania terenu wymienione w p-cie 2 niniejszego wniosku. 

2. 1 egz. kserokopii uproszczonego wypisu z rejestru gruntu- z podaniem imion nazwisk oraz adresatów właścicieli  

     działek przyległych do działki na której planowana jest inwestycja. Dla sieci i przyłączy należy podać w.w dane dla  

     wszystkich działek przez które przebiegać będzie trasa sieci. 

3. 1 egz. kserokopii wypisu z rejestru gruntów dla działki lub działek, na których planowana jest inwestycja -  

    z podaniem imion, nazwisk i adresów właścicieli ( lub współwłaścicieli )  oraz z oznaczeniem użytków i klas gruntów. 

4. Kserokopie umów zapewniających możliwość wykonania uzbrojenia działki, zawartych z gestorami mediów – woda  

    i kanalizacja sanitarna obowiązkowo dla pozostałych w miarę potrzeby. 

5. 2 egz. „Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko’’ – w przypadku inwestycji wymagającej przeprowadzenia   

    postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla której sporządzenie raportu jest wymagane. 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

   Podpis wnioskodawcy – wnioskodawców                                  


