WNIOSEK WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Kowala, dn.……………….
ZNAK: BI.6730……….2018
Nazwisko………………………………
Imię…………………………………….
adres…………………………………..
telefon…………………………………


Wójt Gminy Kowala

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) wnoszę o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
1) Oznaczenie terenu i jego granic:
a) położenie działki:…………………………………………………………….... 
b) oznaczenie geodezyjne: działka nr ewidencyjny………………………………   w obrębie geodezyjnym…………………………...................................................
c) rodzaj inwestycji: inwestycja polegająca na wzniesieniu zabudowy:………….
…………………………………………………………………………………….
d) dojazd z drogi publicznej: …………………………………………………………………………………….
2) Stan istniejący terenu inwestycji i jego otoczenia:…………………………
……………………………………………………………………………………
a) informacja na temat stanu prawnego terenu inwestycji…………………..……
…………………………………………………………………………………….
3) Ogólna charakterystyka planowanej inwestycji: 
a) proponowany sposób zabudowy i charakterystyka zagospodarowania działki: 
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….
b) usytuowanie obiektu na działce:
- linia zabudowy: ……………………………………………………………………………………
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:…………
.................................................................................................................................
- określenie obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać: …………………………………………………………………………………….

4) Charakterystyka planowanej zabudowy:
a) BUDYNKI:
- przeznaczenie budynku…………………………...............................................
…………………………………………………………………………………… 
- powierzchnia zabudowy: .................................................................................cm
- powierzchnia biologicznie czynna:……………………........................(~ 20% ),
• liczba kondygnacji/maksymalna wysokość: ……………………………..…..m,
• szerokość elewacji frontowej: maksymalnie ……………………...………….m,
• wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki: maksymalnie …………………………………………………………………..m;
- geometria dachu:………………………………………………………………...
b) BUDOWLE:
- rodzaj budowli: .....................................................................................................
- powierzchnia zabudowy: …………….m2 [przy zbiornikach podać pojemność, przy inwestycjach liniowych podać długość, przy masztach podać wysokość];
- inne parametry dotyczące inwestycji:…………………………………………
................................................................................................................................
5) Zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną: 
a) zapotrzebowanie na wodę: podłączenie do sieci wodociągowej (określić 
w przybliżeniu ilość wody w m3/dobę oraz wskazać warunki przyłącze- 
niowe)/z ujęcia własnego…………………………………………………………
b) zapotrzebowanie na energię elektryczną: podłączenie do sieci energetycznej 
(określić w przybliżeniu ilość energii w kW oraz wskazać warunki przyłącze
niowe)……………………………………………………………………………
c) odprowadzanie ścieków lub oczyszczanie ścieków: przyłącze do kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wskazać warunki przyłączeniowe)/do zbiorników 
bezodpływowych/do oczyszczalni na terenie inwestycji………………………...
…………………………………………………………………………………….
d) sposób unieszkodliwiania odpadów:
........................................................................
e) sposób ogrzewania: elektryczne, gaz ziemny (wskazać warunki przyłącze
n i o w e j) własnego źródła ciepła……………………………………………….
f) określenie innych potrzeb:...................................................................................
6) Charakterystyka parametrów technicznych inwestycji: 
a) parametry techniczne inwestycji:.......................................................................
……………………………………………………………………………………
b) dane charakteryzujące wpływ na środowisko: ………………………………..
…………………………………………………………………………………….
 

…………………………………………….
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)



Załączniki:

1) dwie kopie mapy zasadniczej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy, i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, w stosunku do inwestycji 
liniowych 1:2000, 
2) graficzne przedstawienie inwestycji - koncepcja architektoniczna oraz urbanistyczna,
3) opinia lub zaświadczenie właściwych zarządców sieci o możliwości wykonania 
uzbrojenia technicznego terenu, co zostanie zagwarantowane w drodze umowy 
z inwestorem,
4) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 
5) pełnomocnictwo upoważniające wnioskodawcę do reprezentowania inwestora,
6) wypis z ewidencji gruntów i budynków - pełny dla wnioskowanych działek, 
uproszczony dla działek sąsiednich,
7) opłata skarbowa 107 zł (w przypadku innym niż budowa budynku mieszkalnego)
8) rysunek lub projekt wizualny budynku z wymiarami



