
miejscowość, data

imię, nazwisko, adres, nr telefonu
URZĄD GMINY DUSZNIKI

ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki

WNIOSEK
o ustalenie warunków zabudowy

Wnoszę o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: (wpisać np.: budowie,
rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie, zmianie sposobu użytkowania na cele…) obiektu
(wpisać nazwę np. budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego, budynku garażowego,
budynku gospodarczego, budynku gospodarczo-garażowego), opis sposobu zagospodarowania
działki:

F-RRG-1 str. 1/3

położonej w przy ulicy

Nr ewidencyjny działki

Charakterystyka przewidywanej zabudowy:

- rodzaj zabudowy

- powierzchia zabudowy m2

- liczba kondygnacji

- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (okapu, gzymsu) m

- wysokość całkowita obiektu m

- kubatura obiektu m3

- szerokość elewacji  frontowej m

- geometria dachu: kąt nachylenia od do

- rodzaj połaci dachowych:

płaski jednospadowy dwuspadowy wielospadowy
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Dostęp do drogi publicznej:

gminna powiatowa wojewódzka krajowa

o nr ewidencyjnym działki:

Informacje dotyczące:

- dostawy i zapotrzebowania na wodę: ujęcie własne wodociąg

- dostawy i zapotrzebowania na energię elek. z sieci, o mocy

- sposobu odprowadzania ścieków: kanalizacja sanitarna zbiornik bezodpływowy

przydomowa oczyszczalnia ścieków
- oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a  w szczególnych przypadkach
  unieszkodliwiania odpadów

- w przypadku budowy inwestycji liniowych podać parametry techniczne, np. przekrój, długość
  itp

- dane dotyczące charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane
charakteryzujące jej wpływ na środowisko lub jego wykorzystanie, gdy inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu
przepisów o ochronie środowiska

Oświadczam że:

a) jestem właścicielem terenu (nieruchomości)

b) jestem współwłaścicielem terenu (nieruchomości)

imię i nazwisko, adres właściciela lub współwłaściciela



Drukuj Wyślij Wyczyść formularz

Przedkładam następujące załączniki:

- mapa zasadnicza lub w przypadku jej braku, kopia mapy katastralnej, przyjęta do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmująca teren, którego
wniosek dotyczy, i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (teren w
odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem,
nie mniejszej jednak niż50 metrów), w skali 1:500 lub 1:1000

- inne

podpis

- plan zagospodarowania terenu przedstawiony w formie graficznej

- opinia techniczna o możliwości podłączenia planowanego budynku do prądu

- zapewnienie o możliwości podłączenia planowanego budynku do wody

- w przypadku istnienia sieci kanalizacyjnej zapewnienie o możliwości podłączenia
do niej planowanego budynku
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