
…...........................................................                                                                                    ……...............................................     
                       /nr rejestru/      /miejscowość i data/

 /wypełnia organ/                                                                                                          

              DANE WNIOSKODAWCY                                                                                                                                                                              
…...................................................................                                                                      

…...................................................................
imię i nazwisko lub nazwa instytucji/ pieczęć

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

…...................................................................
               adres do korespondencji

…...................................................................
                   tel. kontaktowy/ fax                                                                                                              miejsce na pieczęć Urzędu
odbiór osobisty/ wysłać na wskazany adres*                                                                                    data wpływu do Urzędu 

Burmistrz  Trzcianki
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka            

WNIOSEK
O   WYDANIE   DECYZJI

KLASYFIKACJA
1) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2) o warunkach zabudowy

DANE OGÓLNE O INWESTYCJI:

Nazwa inwestycji (zgodnie z określeniami prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym):

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

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

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

/rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu/ 

na działce oznaczonej nr ewidencyjnym..................................................................…………..................

położonej w  ........................................................................................................................………….........

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

I. Infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna:

 1. zapotrzebowanie na wodę do celów:                                                             

a) bytowych...........…………….........................................................................…….................m3/dobę

b) technologicznych....................................…………….....................................……................m3/dobę

c) przeciwpożarowych...........................................................……………..........……................m3/dobę

 2. zapotrzebowanie na energię elektryczną............................................................….....…………...kW

 3. inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej...............................................…………...…..…

 4. sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków:

a) bytowych.........................................................................................……..............…………..……...…

b) gospodarczych...........................……....................................................................…………….………

c) powstałych z wód opadowych i roztopowych…....….........................................…………..…....…….

 …...................................................................................................................….……………..…..........
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II. Określenie  planowanego  zagospodarowania  terenu  oraz  charakterystyki  zabudowy
i zagospodarowania terenu, w tym:

1. przeznaczenie obiektów budowlanych.........................…….......................................…………........…

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

2. podstawowe parametry obiektów:

obiekt I obiekt II obiekt III

a. funkcja i rodzaj zabudowy:
MJ – jednorodzinna,
MW – wielorodzinna,
MR –zagrodowa,
U - usługi,
P - produkcja

b. ilość kondygnacji nadziemnych:

c. ilość kondygnacji podziemnych:

d. pow. zabudowy:

e. kubatura:

f. kształt  dachu  i  kąt  nachylenia
głównej połaci dachowej:

g. szerokość elewacji frontowej:

h. wysokość budynku

3. zapotrzebowanie na miejsce postojowe dla samochodów:..……..………..…………………………….

4. obsługa komunikacyjna, t.j. dostęp do drogi publicznej  (należy podać nazwę ulicy lub nr ew.  drogi  
publicznej,  w  przypadku  braku  bezpośredniego  dostępu  do  drogi  publicznej  podać  przez  które  działki  
nastąpi dojazd – wypisać nr ew. działek):

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

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

III. Charakterystyczne  parametry  techniczne  inwestycji  oraz  dane  charakteryzujące  jej  wpływ
na środowisko:

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

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

IV. Określenie  rodzaju  przedsięwzięcia  mogącego  znacząco  oddziaływać  na  środowisko
(wg klasyfikacji na podstawie przepisów o ochronie środowiska):

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

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

V. W  przypadku  przewidywanej  realizacji  zabudowy  zagrodowej  gospodarstwa  rolnego
lub uzupełnienia zagrody o nowe obiekty (należy podać dane dotyczące posiadanego przez inwestora
gospodarstwa rolnego, t.j. określić gdzie gospodarstwo jest położone i jaką zajmuje powierzchnię):

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

VI. Informacje dodatkowe:
........................................................................................................................……………..……............

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanej dalej RODO (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – 04.05.2016 r. 119/1)
informuję, że:

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Trzcianka z siedzibą w Trzciance przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 7.

3. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@drmendyk.pl.

4. Zbieranie  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  rozpatrzenia  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  warunkach  zabudowy/decyzji  o  ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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5. Przetwarzanie danych osobowych jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wynika z ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 695) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096 ze zm.). 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych jak we wniosku skutkować może brakiem możliwości rozpatrzenia
wniosku.

7. Zebrane  dane  będą  przechowywane  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym  i  archiwach
(Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) oraz na podstawie przepisów szczególnych określających inny okres archiwalny niż ww. ustawa. 

8. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, itd.) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.

9. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

        /podpis inwestora lub osoby upoważnionej/

Do wniosku dołączam:

1) 2 egz. mapy syt. wys, w skali 1:500*, 1:1000* - z określeniem granic terenu objętego wnioskiem (3 – krotny front działki)
2) opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (część opisowa i graficzna)
3) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku konieczności)*
4) warunki przyłączenia: ZIK*, ENEA* – duplikaty
5) upoważnienie osoby działającej w imieniu wnioskodawcy*
6) dowód uiszczenia opłaty skarbowej
7) nie podlega/zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie:

…........................................................................................
/podać podstawę prawną/               

…………. pole do wypełnienia
*niepotrzebne skreślić
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