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

(imię, nazwisko wnioskodawcy lub nazwa jednostki organizacyjnej)
.......................................................................................................

(dres zamieszkania, siedziba, kod pocztowy)
.......................................................................................................
(nr telefonu kontaktowego)

Burmistrz Sokółki
Plac Kościuszki 1
16-100 Sokółka

WNIOSEK
O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. .: Dz.U. z 2017r., poz. 1073) wnoszę o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest:
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(określenie przedmiotu i rodzaju inwestycji, podać znaczenie inwestycji - gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe )

obejmującej teren/ położony:
.............................................................................................................................................................
(położenie terenu, adres, numery ewidencyjne działek)
Określić rodzaj inwestycji i funkcję obiektów budowlanych, np.: budowa, rozbudowa, nadbudowa, (lub mieszane), zmiana sposobu
użytkowania.

1. Granice terenu objętego wnioskiem zostały przedstawione na kopii mapy zasadniczej*/ katastralnej* w skali 1:500*/1:1000* lub 1:2000* obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na
który inwestycja będzie oddziaływać.
*niepotrzebne skreślić.
W odniesieniu do inwestycji liniowych na mapie należy określić przebieg trasy. Mapa w skali 1:2000 dotyczy wyłącznie inwestycji
liniowych.

2. Charakterystyka inwestycji:
a) opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, opis przeznaczenia i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych:



Określić dotychczasowy sposób zagospodarowania ternu i użytkowania obiektu lub obiektów (w przypadku rozbudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania podać istniejące gabaryty budynku lub budynków oraz sposób ich użytkowania).
Określić projektowany sposób zagospodarowania terenu z wyszczególnieniem projektowanych budynków i urządzeń oraz wprowadzanych zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu.




Określić sposób dostępu do drogi publicznej (zjazd istniejący, zjazd projektowany), kategorię drogi (gminna, powiatowa,
wojewódzka, krajowa lub inna).
Inne dane dotyczące planowanego zmierzenia inwestycyjnego w zależności od rodzaju planowanej inwestycji.



Powierzchnia objęta wnioskiem ..............................................................................................................................

…..……...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
b) charakterystyczne gabaryty - parametry techniczne inwestycji:






Określić: wymiary budynku lub budynków– długość i szerokość, powierzchnię zabudowy, wysokość: ilość kondygnacji nadziemnych, wysokość od terenu do okapu dachu i od terenu do kalenicy dachu lub do górnej krawędzi gzymsu lub attyki, rodzaj dachu
(jedno, dwu lub wielospadowy) i kąty nachylenia połaci dachu (w 0), szerokość elewacji frontowej i kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki.
Dla każdego projektowanego budynku parametry należy określić oddzielnie.
W przypadku rozbudowy i nadbudowy podać parametry istniejące i parametry docelowe.
Inne parametry techniczne charakteryzujące inwestycję w zależności od rodzaju planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
c) infrastruktura techniczna, wielkość zapotrzebowania/ sposób zaopatrzenia:


na wodę: ............... m3/dobę; ……………………………………………………………………………..
(np. z wodociągu gminnego - przyłącze istniejące/projektowane, ujęcia własnego – istniejącego/projektowanego)



na energię elektryczną .............. kW; …………………………………………………………………………
(np. na warunkach określonych przez gestora sieci – warunki dołączyć do wniosku)



na energię cieplną............................................................................................................................................
(sposób ogrzewania budynku np. z sieci, kotłowni własnej, w inny sposób)



sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków: ………………………………………………………….
.......................................................................................................................................................................
(np. do sieci kanalizacyjnej – przyłącze istniejące/ projektowane, szczelnego zbiornika – istniejącego/projektowanego, lub do przydomowej oczyszczalni ścieków, inne)



inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej:

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


sposób unieszkodliwiania odpadów:

……………............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
(np. odpady komunalne gromadzone na terenie działki w pojemnikach, służących do czasowego gromadzenia odpadów, wywożone
na wysypisko śmieci).

3. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko:
…………………......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
Podać informacje (w szczególności):
- czy teren objęty wnioskiem położony jest w obszarach chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody?, podać jakich.
- czy planowane zamierzenie zaliczane jest do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu przepisów szczególnych?,
- czy planowane zamierzenie wymaga wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, dokonania wycinki drzew?,
- inne informacje (w zależności od rodzaju inwestycji) w zakresie wpływu inwestycji na środowisko oraz planowanych rozwiązań chroniących środowisko.

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

(podpis wnioskodawcy

Załączniki:
1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500/1:1000 lub1:2000*, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i
obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać (2 egz.), z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem
(1 egz.)
2. Charakterystyka planowanej inwestycji przedstawiona w formie graficznej - graficznie przedstawiony planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, w
tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych (planowany sposób zagospodarowania terenu, niezbędne szkice i rysunki charakteryzujące projektowane obiekty budowlane), przebiegu inwestycji liniowej *.
3. Wypis z rejestru gruntów- dla wnioskowanych działek oraz działek sąsiednich (dla ternu objętego wnioskiem wypis pełny).
4. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej.
5. Inne dokumenty (wymienić jakie) ……………………………………………..............................……………

*) niepotrzebne skreślić

