
Czyżew, dnia

WNIOSKODAWCA:

BURMISTRZ   CZYŻEWA

ul. Mazowiecka 34

(imię i nazwisko, adres) 18-220 Czyżew

nr telefonu kontaktowego :

W N I O S E K

O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

oznaczonej nr geodezyjnym:

I.

RODZAJ ZABUDOWY (np. jednorodzinna, zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, usługowa, letniskowa)

- ilość kondygnacji:

poddasze użytkowe:

nadziemne:

podpiwniczenie:

- wysokość ściany frontowej:

- długość:

- szerokość:

- kąt nachylenia połaci dachowych:

- układ połaci dachowych

III. OPIS PLANOWANEGO SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
tj. funkcja i sposób zagospodarowania terenu inwestycji (np. budowa wjazdu na działkę, wycinka drzew)

RODZAJ BUDYNKU:
np.:mieszkalny, gospodarczy, (wpisać rodzaj)

WYMIARY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:

II. GABARYTY PROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW

(np. dwuspadowy, równopołaciowy, wielospadowy, jednospadowy)

GRANICE  TERENU  OBJĘTEGO WNIOSKIEM

dla nieruchomości położonej w:

RODZAJ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
tj. rodzaj planowanych robót budowlanych (np. budowa /wykonanie a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego/, lub prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części) oraz funkcja i 

sposób zagospodarowania terenu inwestycji (np. budynek: mieszkalny jednorodzinny, wielorodzinny, usługowy, handlowy, gospodarczy, garaż)

- wysokość kalenicy od istniejącego poziomu terenu:
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IV. POTRZEBY W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1. zapotrzebowanie na wodę 

2. zapotrzebowanie na en. cieplną 

3. zapotrzebowanie na en. elektryczną 

4. sposób unieszkodliwiania odpadów

5. miejsce odprowadzenia ścieków 

pojemność szamba [ m3 ]

opróżnianie szamba - na podstawie umowy zawartej z podmiotem posiadającym właściwe zezwolenie

przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków 

6. zbiorniki rolnicze: na gnojowicę, gnojówkę, otwarty, zakryty [ m3 ]

7. sposób odprowadzania wód opadowych

V.

VI. (dotyczy założenia nowej zabudowy zagrodowej - siedliska)

(średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Gminie Czyżew, weddług stanu na dzień

wynosi ha - adnotacja urzędowa )

Oświadczam, że posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej średnią powierzchnię

gospodarstwa rolnego w Gminie Czyżew.

Czytelny podpis wnioskodawcy

1)

2) przedstawiony w formie graficznej sposób zagospodarowanie terenu.

3) wypis z rejestru gruntów - pełny dla terenu objętego wnioskiem, skrócony dla obszaru oddziaływania

5) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli jest on wymagany,

6) informację o planowanym przeddsięwzięciu, w przypadku gdy raport o oddziaływaniu na środowisko może być 
wymagany,

4)

ZAŁĄCZNIKI - SZT (załączone zaznaczyć przez zakreślenie odpowiedniego)

umowy na podłączenie infrastruktury technicznej (energetyka, woda, kanalizacja, kanalizacja deszczowa) zawarte 
między inwestorem a zarządcą tych sieci - szt

INNE INFORMACJE

2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopie mapy katastralnej, przyjętej do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego tyeren, na którym ta inwestycja będzie 
oddziaływać oraz obszaru przyległego celem wykonania analizyfunkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania 
terenu (granice obszaru analizowanego winny wynosić minimum trzykrotną szerokość fromtu działkilecz nie mniej 
niż 50 m) w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 z przedstawionymi 
granicami terenu objętego wnioskiem.

DANE  CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO
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