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………………………………………………………… 
    (miejscowość, data)

……………………………………………………………………………….
                (imię  i nazwisko  lub  nazwa Wnioskodawcy)

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….
                             (adres zamieszkania , siedziby)

……………………………………………………………………………….
Wójt Gminy Siemyśl
                         ul. Kołobrzeska 14
                           78-123 Siemyśl
                        (nr telefonu do kontaktu - nieobowiązkowo)

 





WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

	Informacje zawierające dane określone w art. 52 ust. 2 w związku z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.):


Nazwa i rodzaj inwestycji lub przewidziany sposób użytkowania obiektu lub terenu:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Lokalizacja (numer działki, obręb ewidencyjny, adres):
..................................................................................................…........................................................................................................................................................................…………………..........................................................
Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zapotrzebowanie na wodę:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zapotrzebowanie na energię:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej (np. zapotrzebowanie na gaz, sposób ogrzewania); dojazd – określenie dostępu do drogi publicznej; w szczególnych przypadkach sposób unieszkodliwiania odpadów:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
W przypadku lokalizacji składowiska odpadów, określenie docelowej rzędnej składowiska odpadów, roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów, sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków, sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Określenie powierzchni sprzedaży w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


W załączeniu przedkładam: ⃰
	Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie graficznej.

2 egzemplarze  kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000. Na 1 egzemplarzu należy określić granice terenu objętego wnioskiem wraz z zasadami zagospodarowania terenu oraz koncepcją zabudowy.
	Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – zgodnie z art. 72 ust.1 pkt. 3 ustawy 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.).
	Pełnomocnictwo w razie ustanowienia osoby do występowania w imieniu wnioskodawcy.
	Dowód uiszczenia opłaty skarbowej wniesionej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.)  - 107,- zł za wydanie decyzji, 17,- zł. za pełnomocnictwo.
	Umowy, zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantujące możliwość wykonania uzbrojenia terenu wystarczającego dla wnioskowanego zamierzenia budowlanego (art. 61 ust.1 pkt 3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
	Inne: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

								

……………………………………………………………………………….
                (podpis Wnioskodawcy)
⃰ niepotrzebne skreślić

										
									          
INFORMACJE:

	Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmiana zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 tej ustawy (dotyczy: lokalizacji inwestycji celu publicznego, którą ustala się w drodze odrębnej decyzji), wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.
Nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy roboty budowlane:
	polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo
	niewymagające pozwolenia na budowę.


		Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko następuje po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

		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 wycofaniem.


