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........................................................ 

       
                         miejscowość i data 

    
 

       
                      Burmistrz Miasta 
                       Obrzycko 
        

W N I O S E K 
 

Dane identyfika cyjne wnioskodawcy:  
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji: 
 
 
 
Ulica, numer domu, lokalu: 
Miejscowość: 
Kod pocztowy, poczta: 
Nr telefonu kontaktowego: 
 
Dane identyfikacyjne pełnomocnika:  
Imię i nazwisko: 
 
 
Ulica, numer domu, lokalu: 
Miejscowość: 
Kod pocztowy, poczta: 
Nr telefonu kontaktowego: 
 
 Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami). 
 
     WNIOSKUJĘ O USTALENIE 
 
- WARUNKÓW ZABUDOWY* 
- LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO* 
 
* - zaznaczyć odpowiednie 

  
Lokalizacja inwestycji:  
Nr ewidencyjny działki / działek: 
Miejscowość  (obręb): 
Ulica: 
Nr lokalu: (podać w przypadku zmiany sposobu użytkowania lokalu) 
 
 
Własność terenu:  
 
 
Wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego:    (dot. wnioskowanych obiektów w zabudowie zagrodowej) 
 
 

Miejsce na pieczęć urzędu 
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Charakterystyka inwestycji :  określenie planowanego zagospodarowania terenu oraz char akterystyki 
zabudowy i zagospodarowania terenu (w tym przeznacz enie i gabaryty projektowanych obiektów, 
obsługa komunikacyjna, parkingi, itp.)  
Rodzaj zamierzenia inwest ycyjnego  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
(podać rodzaj inwestycji , np. rozbudowa, przebudowa, odbudowa, nadbudowa, montaż, zmiana sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (lokalu), przeznaczenie , np. budynek mieszkalny 
jednorodzinny, wielorodzinny, w zabudowie zagrodowej, usługowy, produkcyjny, garaż, itp., wymienić 
obiekty infrastruktury technicznej, inne obiekty i ewentualne przył ącza. 
 
Parametry techniczne inwestycji  
 
- powierzchnia zabudowy budynku: ........................................................................................................[m2] 
- kubatura budynku: ................................................................................................................................[m3] 
- wysokość zabudowy: ............................................................................................................................[m] 
- liczba kondygnacji naziemnych: ............................................................................................................ 
- liczba kondygnacji podziemnych:........................................................................................................... 
- szerokość elewacji frontowej: ................................................................................................................[m] 
- rodzaj dachu (np: jedno-, dwu-, czterospadowy, itp.)............................................................................. 
- kąt nachylenia połaci dachowych: .........................................................................................................[ş] 
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: ....................................................[m] 
- rodzaj pokrycia dachowego: .................................................................................................................. 
- powierzchnia sprzedaży (w przypadku obiektów handlowych) .............................................................[m2] 
- inne charakterystyczne dane: ....................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

Potrzeby inwestycji w zakresie infrastruktury techn icznej:  

 
- zapotrzebowanie na wodę: ............................................................................................................[m3/dobę] 
                                                                          (ujęcie własne, z wodociągu miejskiego, inne)  
 
- zapotrzebowanie na energię elektryczną: .............................................................................................[kW] 
                                                                                               (z sieci miejskiej, inne) 
 
- sposób odprowadzania ścieków: .................................................................................................................. 
(do kanalizacji miejskiej, przydomowej oczyszczalni ścieków, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, określić 

czy zamierzenie jest  projektowane czy już istnieje) 
 
- ilość odprowadzanych ścieków: .....................................................................................................[m3/dobę] 
 
- sposób postępowania z odpadami: ............................................................................................................... 
 
- sposób ogrzewania obiektów (rodzaj czynnika grzewczego): ....................................................................... 
 
- inne potrzeby: ................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
(wpisać w razie potrzeby sposób odprowadzania wód deszczowych, np. do kanalizacji deszczowej, powierzchniowo na 

teren działki, itp.) 
Określenie dost ępu do drogi publicznej  
………................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

(podać od strony jakiej ulicy - nazwa bądź nr działki lub drogi, lub nr drogi wewnętrznej, wpisać czy wjazd na działkę 
objętą wnioskiem jest istniejący czy projektowany) 
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Inne istotne informacje na temat inwestycji  
 
- usytuowanie budynku bądź innego budynku budowlanego……………………………………………………… 

(np. zabudowa wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa) 
- przewidywana liczba miejsc parkingowych: .................................................................................................. 
- przewidywana powierzchnia dróg i parkingów: ............................................................................................. 
- przewidywana powierzchnia biologicznie czynna: ........................................................................................ 
- przewidywane przez inwestora drzewa do wycinki lub przesadzenia: .......................................................... 
- występowanie sieci uzbrojenia przewidzianych do likwidacji lub przebudowy: ............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
- przewidywane budynki lub budowle przeznaczone do rozbiórki:................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
- inne: ............................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
Dane charakteryzuj ące wpływ inwestycji na środowisko:  
 
………............................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
. 
 
Do wniosku doł ączam:  
 
1/ Kopię mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie 
oddziaływać,  wraz z sąsiednimi terenami w promieniu nie mniejszym niż trzykrotna szerokość frontu  działki objętej 
wnioskiem lecz nie mniejszym niż 50 m, w skali 1 : 500 lub 1 : 1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w 
skali 1 : 2000 – 1 egzemplarz 
 
2/ Koncepcja zabudowy i zagospodarowania działki z przedstawieniem usytuowania projektowanego budynku, 
kierunku usytuowania kalenicy, przyłączy, granic terenu objętego wnioskiem sporządzona na kopii mapy zasadniczej 
przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1 egzemplarz 
 
3/  - umowy zawarte z gestorami sieci infrastruktury technicznej, dotyczące wykonania uzbrojenia niezbędnego dla 
funkcjonowania projektowanego obiektu – dot. działki zlokalizowanej poza zasięgiem sieci infrastruktury 
- zapewnienia gestorów sieci o możliwości przyłączenia obiektu do sieci infrastruktury – dot. działek zlokalizowanych 
w zasięgu tych sieci 
 
4/ Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku:  
- planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
- planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
 
W zależności od potrzeb: 
 
1/ Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy,  
2/ Kserokopia dokumentów poświadczających wielkość prowadzonego gospodarstwa rolnego, 
3/ Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną. 
 
Opłata skarbowa: 
Od decyzji o warunkach zabudowy – 107 zł   
Od pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) – 17 zł 
(dowód wpłaty dołączony do wniosku) 
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Uwaga:  
Nie podlegają opłacie skarbowej inwestycje w sprawach mieszkaniowych , w pozostałych przypadkach (np. 
budowy budynku gospodarczego / garażowego) opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
wynosi 107 zł (płatne przelewem na konto Miasta Obrzycko: Bank Spółdzielczy Wronki O/Obrzycko nr 24 8961 
1012 0010 0100 1023 0002). 

 

 

 

 

 

 

OBJAŚNIENIA 

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717 z 

póź. zmianami): 

 

● W przypadku braku planu miejscowego, ustalenia w drodze decyzji o warunkach zabudowy wymaga: zmiana 
zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, zmiana 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, a także zmiana zagospodarowania terenu, która nie wymaga 
pozwolenia na budowę, chyba że ma charakter tymczasowy, jednorazowy i nie trwa dłużej niż rok. 

● Nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy: 
- roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu 

zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej nie naruszają 
ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku – nie oddziałują szkodliwie na środowisko oraz nie są zaliczone do 
przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu 
przepisów o ochronie środowiska; 

- roboty budowlane które nie wymagają pozwolenia na budowę; 
- tymczasowa, jednorazowa i nie trwająca dłużej niż rok zmiana sposobu zagospodarowania terenu, która nie  wymaga 

pozwolenia na budowę. 
● Ustalenie warunków zabudowy następuje na wniosek zainteresowanego. 

● Od decyzji o warunkach zabudowy pobierana jest opłata skarbowa, określona w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 
2006 r.   (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)  w wysokości 107 zł 

● Sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym zwolnione są od opłaty skarbowej . 

● Dla tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając 
odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielom lub użytkownikowi  wieczystemu nieruchomości. 

● Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. 

● Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku 
z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy terenu. 

● Organ który wydał decyzję o warunkach zabudowy jest zobowiązany, za zgodą strony na rzecz której decyzja została 
wydana, do jej przeniesienia na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami 
takiego postępowania są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie. 

● Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, stwierdza jej wygaśnięcie: 

- jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę; 
- jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, a uprzednio nie została 

wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. 
 
(Opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm., Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania 
wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – Dz. U. Nr 164, poz. 1588, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko Dz.U. Nr 199 poz. 1227 oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 225 poz. 1635).  

 

 
 

 
 
 
 
 

/ Podpis wnioskodawcy (ów) / 


