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…………………………………………………………  

    (miejscowość, data) 

 

………………………………………………………………………………. 

                
(imię  i nazwisko  lub  nazwa Wnioskodawcy) 

 

………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………. 

                             (adres zamieszkania , siedziby) 

 

………………………………………………………………………………. 

                        (nr telefonu do kontaktu - nieobowiązkowo) 

 

  
 

 

 

 

 

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

 

  Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) proszę o wydanie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:  

 
 

I. Nazwa i rodzaj inwestycji: 

 

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

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

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

II. Oznaczenie terenu objętego wnioskiem: 

 

Położenie działki/działek: (miejscowość, ulica, nr posesji) 

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

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

Oznaczenie geodezyjne:   
…............................................................................................................................ ............................................…..

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

Dojazd z drogi publicznej: 
…............................................................................................................................ ............................................…..

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

  

Wójt Gminy Siemyśl 

                         ul. Kołobrzeska 14 

                           78-123 Siemyśl 
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III. Zagospodarowanie terenu: 

Planowany sposób zagospodarowania terenu objętego wnioskiem: 
(np. budowa drogi publicznej, urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, energię elektryczną, gaz, łączność itp., budowa 

urządzeń i obiektów służących ochronie środowiska, melioracji wodnych, obiektów przeciwpowodziowych, budowa obiektów 
użyteczności publicznej, obiektów służących obronności państwa i ochrony granic, itd. zgodnie z art. 6 z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o 

gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 

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

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

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

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

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

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

Usytuowanie wnioskowanego obiektu na działce: (określenie lokalizacji inwestycji, linii zabudowy) 
......................................................................................................................................... .........................................

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

Określenie obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać: (numer działek, właściciel lub władający) 

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

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

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

IV. Charakterystyka planowanej zabudowy: 

1. BUDYNKI: 

1) przeznaczenie budynku/budynków: ............................................................................................. 

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

2) gabaryty obiektu/obiektów: 

a)   powierzchnia zabudowy (w m
2
) …................…………………………………………………… 

b)   wysokość obiektu-liczba kondygnacji: ............………………………………………………. 

c)   szerokość elewacji frontowej: ..............………………………………………………………... 

d)   wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu, attyki:  

3)  geometria dachu:  (kąt nachylenia, wysokość kalenicy, układ połaci dachowej, - płaski jednospadowy, stromy   

        dwuspadowy, wielospadowy, kryty papą, dachówką, blachą, itp.)  

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

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

2. BUDOWLE: 

1) rodzaj budowli: (np. sieci uzbrojenia technicznego, maszty, reklamy, zbiorniki, budowle ziemne, składowiska 

odpadów, itp.) 

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

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

2)  powierzchnia zabudowy:  (przy zbiornikach podać pojemność, przy inwestycjach liniowych podać długość, przy  

        masztach podać wysokość, itp.) 

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

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

3) inne parametry dotyczące inwestycji:  

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

     ............................................................................................................................. ......................................... 
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3. RODZAJ  PRODUKCJI, USŁUG 

1) powierzchnia usługowa, w tym sprzedaży: ...………………………………………… 

2) wielkość produkcji-usług: …………………………………………………………….. 

3) wielkość zatrudnienia, w tym kobiet: ………………………………………………… 
 

V. Przewidywane orientacyjne zapotrzebowanie na media i skala oddziaływania 

inwestycji na środowisko: 
 

1. Zapotrzebowanie na wodę: …………………………………………………………… 

2. Przewidywany sposób zaopatrzenia w wodę: ……………………...………………… 

3. Zapotrzebowanie na energię 

1) elektryczną: ………………………………………..................……………………. 

            2) gaz: ..............……………………………………………………………………….. 

4. Przewidywany sposób zaopatrzenia w energię: 

1) elektryczną: .............…………………………………………...…………………... 

2) gazową:  ..............…………………………………………………………………... 

5. Przewidywana ilość ścieków 

1) socjalno-bytowych: .............…………………………………..…………………… 

2) technologicznych: ..............………………………………………………………… 

6. Sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków: ………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

7. Sposób odprowadzenia wód opadowych: …………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

8. Przewidywany sposób unieszkodliwiania odpadów: 

1) komunalnych: …………………………………………………………………….. 

2) niebezpiecznych: …………………………………………………………………. 

9. Inne emisje (np. hałas, promieniowanie elektromagnetyczne i inne) : ……….……… 

………………………………………………………………………………………… 

10. Obsługa komunikacyjna terenu objętego wnioskiem: 

1) ustalenia wjazdu i wyjazdu: 

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

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

2)  ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym wnioskiem: 

..…………………………………………………………………………………… 

Przewidywany termin przystąpienia do realizacji inwestycji: 

 

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

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

 

W załączeniu przedkładam:
 ⃰ 

 

1) Mapę zasadniczą (sytuacyjno-wysokościową) w 2 egz.
 

wydaną przez Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kołobrzegu i
 
potwierdzoną odpowiednią klauzulą, w 

skali 1:500 lub 1:1000,  w przypadku inwestycji liniowej także 1:2000, obejmującą teren, którego 

wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać. Na jednym z egzemplarzy mapy 

należy wrysować planowany sposób zagospodarowania terenu objętego wnioskiem. Drugi egzemplarz 

mapy należy pozostawić w oryginale. 

 

2) Wykaz działek w przypadku inwestycji liniowej (nr geodezyjny). 

 

3) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z   dnia 3 

października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 

późn. zm.). 
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4) Umowę gwarantującą wykonanie uzbrojenia terenu, niezbędnego dla realizacji planowanej inwestycji, 

zawarta między inwestorem a właściwym gestorem sieci (nie dotyczy przyłączy), jeżeli istniejące lub 

projektowane uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego 

(zgodnie z art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

 

5) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za decyzję o warunkach zabudowy 107,- zł - zgodnie z ustawą z 

dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.). 

 

6)  Inne:  ........................................................................................................................................................ 

 

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

 

 

 
………………………………………………………………………………. 

        (podpis Wnioskodawcy)
 

                     
⃰ niepotrzebne skreślić 

 

 

 
Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Siemyśl jest 

Wójt Gminy Siemyśl. Siedzibą administratora danych jest Urząd Gminy Siemyśl 78-123 Siemyśl, ul. 

Kołobrzeska 14. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl dostępnym pod adresem www.bip.siemysl.pl. 

Umożliwiamy spełnienie wszystkich  praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

(zwanego "RODO") - tj. prawo dostępu, sprostowania, zapomnienia oraz usunięcia danych, ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tych 

sprawach prosimy kierować do siedziby administratora danych. 

Podając numer telefonu wyraża Pan/Pani zgodę na jego przetwarzanie celem zapewnienia szybkiej i 

sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku.  Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne i w 

każdym momencie ma Pan/Pani prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofanie. 

http://www.bip.siemysl.pl/

