
( imię 
' 
nazwisko wnioskoda\rcy lub nifwajednostki organizacylnei)

(adres zamieszkania. siedziby)

nr tele|onIl kontaktorł ego:

, dnia

Burmistrz Bojanowa
ul.Rynek 12

63-940 Bojanowo

I

o

I. oznaczenie terenu objętego wnioskiem:
1. PołoŻeniedziałki/działek:

\mleJ.co!\o'c Llli.rr lrl Po'e ii\

2. Oznaczenie geodezyjne:
- nr ewidencyj ny działkil dz|ałek: .................'....

. powierzclnia działki/działek: .....''.............'...

(imię ina7wisko. adres zamieszkania;naf\la isiedzibajednostkior8anizac}jnej)

/ n^iĄ?/] . nrnoi nl lhlinznei.,. vvJvpv L *,-o^ r-*-,---loj: .................. ....

II. Zagospodarowanie terenu :

1 ' Plar-rowany sposób zagospodarowania terenrr objętego wnioskiem:

(np' btldo\Ą'a drogi pubIicfnei' ur7ądzeń slUŻąc}'ch do zaopatrzenia ludności\ł'wodę, energię e1ektryczną' gaf. lącznośó itp'. budo\ła
'urządzeli 

i obńktólv słuzących ochronie śioiowiska. męIloracji wodDych. obięktów przeciwpowodzionych. budowa obiektów

uzyLcclllości publicznci, obiektó\Y słrlfących obronności pai]stwa i ochrony granic, itd

/goo|l|e/ar| bt|slilv\ ogo.poda|cę|||ę]u!|]on]o5c|an|| .D/U /2UUL,-'\| 4n po,/ jnJ'/pji'l|l|')

WNIOSEK
o usta|enie |oka|izacji inwesĘcji ce|u pub|icznego

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80. poz' 7|7 ze zm') proszę o wydanie decyzji
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwesĘcji po|egająca na:



-2-

2. Usyuowanie wniosko\Ąanego obiektu na dzialce:....'.........

(określenie loka]if acJi lllwestycji' linii zabudowy)

3' określellie obszaru. na któr1 inwestycja bedzie oddzialywac. ' '..

(numer dZiałek. właśclciel lub wIadający)

Charakterystyka planowanej zabudowy:

I. BUDYNI(:
. ' ^"-.'."^,e^ip h''d\ nLrl/hl'.]. ńl,^!t .
<1) ptLrlttarLrtttr uuu) ItNu uuu)t6ww.

b) gabar1'ty obiektu/obiektów:
- 
- 

powiórzchnia zabudowy (w m2):..'...........

- w]'sokośc obiektu-liczba kondygnacji:'...'.

- szerokosc elenacji frontowej:........ .

- wysokośc gómej krarłędzi eIeiłacji frontowej. g7ymsu. att1ki:........'..''...

.r ..^-etrią r]enhll.! ', E'ĘU| ' 
l'- L| '4

(ką1nachylenia'wysokośÓka1enicy'ukladpolacidachołęj'.płaskijednospadowy.slromydwuspadowy'wielospadolvy'krytypapą
dachówka. bIachąitp')

2. BUDOWLE:

"l ,aAząi hr rr]nrr'li.

(np sieci uzbrojenia technlcfnego' maszty. reklany. zbiorniki. budowle ziemne' składo\łiska odpadów, itp')

b) powierzchnia zabudowy:

(przy zbiornikach podać pojemnośó. przy inwestycjach liniowych podać dlugość' przy nlasftach podać wysokość' itp.)

c) irrne parametry dotyczące inwestycji:



il. Przewi<l}rvane orientacyjne zapotrzebowanie na media i ska|a oddział}rvania

inwesĘcji na środowisko:
1,, .

l' Zapotrzebowanie na wodę: m.,oooę.

2. Przewidywany sposób zaopatrzenia w wodę: ..........'..'....

J. Zapotrzebowanie na energię:
^r-r.r.. azn 1. ............. kW,- grEjA'(r J \-Z1l.Ł.

_ oA7. ...........,.. m-/n'

4. Przewidywany sposób zaopatrzenia w energię:

- eleKtĄ czną.
. gazową .......

5. Przewidywana ilośÓ ścieków 1,.,
- socjalno _ bytowych: ' m /ooDę.

- technologiczn1ch: ...'..'..... m /oo0ę.

6. Sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków

7. Sposób odprowadzenia wód opadowych

8. Przewidywany sposób unieszkodliwiania odpadów:

- komunalnYch

- niebezpiecznych - ................... '

9. Inne ernisje (np. hałas, promieniowanie elektromagnetyczne. i inne)

10. obsługa komunikacy.jna terenu objętego wnioskiem:

:*:l:-i::':l*ll::o: .. .. .. . . . - -- - -

- ."zerrlirlwrvan" ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym
- Pr^ v! ruJ Yrq'liq

wnioskiem: szt

Przewidywany termin przystą]ienia do realizacji inwestycji



l.
W załączeniu przedkładam: ',

Mapę zasadniczą (sytuacyjno.wysokościow{ w 2 egz. wydaną przez Powiatowy ośrodek Dokumentac.|i

Geod.ezyjne1 i {ańog.ańc'n".1 w Rawiczu i potwierdzoną odpowiednią klauzulą w skali 1:500 lub

l:1000, w przypadku inwestycji liniowej także 1:2000, obejmującą teręn, którego wniosek dotycuy i

obs,u., na któiy inwestycja bęjzie oddziatywać. Na jednym z egzemp|arzy mapy 
- 
należy wrysowaó

planowany .po.ób 
'ugó,podarowania 

terenu objętego wnioskiem. Drugi egzemplarz mapy na\eŻy

pozostawió w oryginale.

Wykaz działek w przypadku inwestycji liniowej wraz z danymi właścicieli (nr geodezyjny, imię i
nazwisko/nazwa, adres zam./siedziby).

Umowa gwarantująca wykonanie uzbrojenia terenu, niezbędrrego dla realizacji planowanej inwestycji,

Zawańa między inwestorem a właściwym gestorem sieci (rrie dotyczy przyłączy)' jeżeli istniejące lub

projektowane uzbrojenie teretru nie jeit wystarczające dla przedmiotowego zamierzenia bttdowlanego

(zgodnie z art. 61 ust 5 w/w ustawY)

opłata skarbowa za decyzję o warunkach zabudowy wynosi 107 zł

]) odpowiedniezakreślió

Pouczenie :

-St,o,wbcjążąją 

te koszty, które zo,taty poniesione w interesie 
-stro.q)^lub 

na żądąnie strony, a nie vynikają z ustawowego

oboiią,ku i,goia, prowacłzących posię1:owanie (art. 262 ! 1 pkt' ] i 2 Kodeksu Postępowania Admihislrdcyjnego ' ustawa z

dnia ]j czelńa 196i0 r'' teks jednoliry Dz. tJ' z ]980r' t 9' pof. 26 z późniejszymi zmianąmi )

f.

4.

3.

podpis wnioskodawcy


