WNIOSEK PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE

nr dz. ……………

Choszczno, dnia………………………..
………………………………
Imię i nazwisko
………………………………
………………………………
Adres
………………………………
Telefon
Burmistrz Choszczna
mgr Robert Adamczyk
ul. Wolności 24
73-200 Choszczno
WNIOSEK
o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Proszę o wydane decyzji o warunkach zabudowy, dla zamierzenia budowlanego
polegającego na:
……………………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Projektowanego na terenie obejmującym działki o nr ewid…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
przy ulicy…………………………………, obręb……………………………………………...
w miejscowości………………………………………………………………………………….
Charakterystyka inwestycji
1. Określenie zapotrzebowania na wodę (m3/dobę) ……………………………………………
2. Określenie zapotrzebowania na energię elektryczną (kW) …………………………………..
3. Określenie zapotrzebowania na energię cieplną (kW/h) …………………………………......
4. Określenie zapotrzebowania na paliwa gazowe (m3/h) ……………………………………..
5. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków ………………………………………….
6. Inne potrzeby w zakresie infrastruktury
…………………………………………………………………………………………………...
7. Sposób unieszkodliwiania odpadów …………………………………………………………
8. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy
zagospodarowania tereny, w tym przeznaczenia:
………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………..….…
……………………………………………………………………………………………..….…
……………………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………..….…
……………………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………..….…

9. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu naleŜy przedstawić w formie
graficznej na ksero kopii mapy zasadniczej lub mapy katastralnej przyjętej do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
10. Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji:
a) gabaryty projektowanych inwestycji
- długość ………………………………………………………………………………………...
- szerokość ………………………………………………………………………………………
- pow. zabudowy ………………………………………………………………………………..
- kubatura ……………………………………………………………………………………….
- powierzchnia sprzedaŜy (w przypadku budowy obiektu handlowego) ………………………
b) określić przewidywane dane co do:
- linii zabudowy ………………………………………………………………………………...
- wielkości powierzchni zabudowy do pow. działki lub terenu (%) ……………………………
- szerokość elewacji frontowej ………………………………………………………………….
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do kalenicy, gzymsu, attyki)…………………
…………………………………………………………………………………………………..
- geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość głównej kalenicy i układ połaci dachowej a
takŜe główny kierunek kalenicy dachu w stosunku do frontu działki:…………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….….
11. Dane charakteryzujące wpływ zamierzenia budowlanego na środowisko opracowane na
podstawie art. 49 ust.3 Prawo ochrony środowiska, w przypadku braku przeprowadzenia
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
12. Informacje o wycince drzew ……………………………………………………………….
………………………………………..
podpis

ZAŁĄCZNIKI
1. Dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej, lub w przypadku jej braku, kopii mapy
katastralnej, (z oryginalnymi pieczątkami) przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy i obszaru na który inwestycja
będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:000 lub w przypadku inwestycji liniowych 1:2000.
Widoczna trzykrotna szerokość elewacji frontowej. Czysta.
2. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu naleŜy przedstawić w formie
graficznej na ksero kopii mapy zasadniczej lub mapy katastralnej przyjętej do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zaznaczenie wnioskowanej lokalizacji –
odręczne.
3. Promesy od gestorów sieci, biorących udział w obsłudze planowanego zamierzenia – w
zakresie zapotrzebowania na energie elektryczną, gaz (zapewnienia Ŝe w przypadku
realizacji inwestycji będzie istniała moŜliwość przyłączenia się do sieci).
4. Wstępną umowę przyłączeniową zawartą między właściwa jednostką, a inwestorem w
zakresie dostawy wody i sposobu odprowadzania ścieków.
INFORMACJE:
Przy wydawaniu decyzji pobiera się opłatę skarbową w wysokości 107 zł (sto siedem złotych
00/100). Zwolnieni z opłaty skarbowej są: jednostki budŜetowe, jednostki samorządu
terytorialnego oraz sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego.

