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Burmistrz Stawiszyna 

 

WNIOSEK 

O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

 

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), 

 

wnoszę o ustalenie lokalizacji1 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

na terenie położonym w ……………………………………….. oznaczonym w ewidencji 

gruntów jako dz. nr ……………………….… (obręb ………………………….).              

 
1. Granice terenu objętego wnioskiem2) zostały przedstawione na kopii mapy zasadniczej  

w skali 1:500/1:1000/1:20003 obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na którym 

inwestycja będzie oddziaływać. Mapka ta stanowi załącznik do wniosku. 

 

2. obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: 

a) odprowadzenie niezanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych – po terenie 

biologicznie czynnym własnej nieruchomości/ kanalizacja deszczowa/ projektowana 

kanalizacja deszczowa do odrębnego zbiornika 

b) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych – do szczelnego zbiornika 

bezodpływowego na ścieki (szamba) /kanalizacji sanitarnej/ przydomowa oczyszczalnia 

ścieków (istniejąca/proj.) 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej/projektowanej sieci 

elektroenergetycznej, 

d) zaopatrzenie w wodę- z istniejącej/projektowanej sieci wodociągowej, własne ujęcie  

e) obsługa komunikacyjna terenu inwestycji .. ……….……………………………..….……..  

                                                 
1 określenie rodzaju inwestycji i funkcji obiektów  budowlanych oraz adresu lokalizacji inwestycji – z wyszczególnieniem miejscowości i nr 

ewidencji gruntów 
2 w odniesieniu do inwestycji liniowych nie wymagających wydzielenia terenu – przebieg trasy 
3 niepotrzebne skreślić; mapę w skali 1:2000 można dołączyć wyłącznie do wniosku dotyczącego inwestycji liniowej  

 



f) ilość miejsc postojowych - ……………..………….………………………………………. 

g) opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy                      

i zagospodarowania terenu: 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………... 

h) opis przeznaczenia i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………… 

i) charakterystyczne parametry techniczne inwestycji: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

j)   dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko 4 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………………… 

Załączniki: 

- kopia mapy zasadniczej  w skali 1:500/1:1000/1:2000 obejmującej teren, którego wniosek  dotyczy oraz obszar, 

na który inwestycja będzie oddziaływać, z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem      (3 egz.) 

- graficznie przedstawiony planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy               

i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych, 

-  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia-  pełnomocnik dołącza 

oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa (art. 33§1 i §3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego) 5 

-  ……………………………………………….. 

- ………………………………………………... 

 

 

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

 (miejscowość, data)                                           (podpis inwestora lub osoby będącej pełnomocnikiem) 

 

 

                                                 
4 jeżeli inwestycja nie jest zaliczana do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obowiązkowe 
5 pełnomocnik dołącza oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa(art. 33§1 i §3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego) 

 


