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WWÓÓJJTT  GGMMIINNYY    

RRAADDOOMMYYŚŚLL  NNAADD  SSAANNEEMM  

UULL..  RRYYNNEEKK  DDUUŻŻYY  77  

3377--445555  RRAADDOOMMYYŚŚLL  NNAADD  SSAANNEEMM  
 

 
 

WWNNIIOOSSEEKK  

OO  UUSSTTAALLEENNIIEE  LLOOKKAALLIIZZAACCJJII  IINNWWEESSTTYYCCJJII  CCEELLUU  

PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  //  WWAARRUUNNKKÓÓWW  ZZAABBUUDDOOWWYY  
 
       
 
 

WNIOSKODAWCA: 
 
................................. ..........................................................................................................................................  

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

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

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

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora i adres) 

 
na podstawie art. 52 ust.1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- Ustawa 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) wnoszę 
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: 
 

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

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

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

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

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

na terenie nieruchomości nr ew. działki/działek ............................................ położonej/położonych 

w obr. ew. ......................................................................gm. Radomyśl nad Sanem w granicach 

oznaczonych linia ciągłą i literami .................................................... na załączonym do wniosku 

aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 / 1:1000 oraz w przypadku inwestycji 

liniowych w skali 1:20000 (załącznik nr 1 do wniosku). 

 



PPLLAANNOOWWAANNYY  SSPPOOSSÓÓBB  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  TTEERREENNUU  OORRAAZZ  CCHHAARRAAKKTTEERRYYSSTTYYKKAA  

ZZAABBUUDDOOWWYY  II  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  TTEERREENNUU  

 
  
PRZEZNACZENIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:  
 
 ...........................................................................................................................................................................  

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

(w szczególności określenie rodzaju zabudowy np.: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub 

wielorodzinna/zabudowa usługowa/zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym/hodowlana 

i ogrodnicza/zabudowa produkcyjna/obiekty infrastruktury technicznej) 

 

GABARYTY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 

 

 powierzchnia zabudowy... ...........................................................................................................................  

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

 ilość kondygnacji nadziemnych i podziemnych... ...............................................................................  

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

 szerokość elewacji frontowej ......................................................................................................................  

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

 geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość głównej kalenicy i układ połaci dachowych, kierunek 

głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki) ..............................................................................  

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

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

 

POWIERZCHNIA TERENU PODLEGAJĄCA PRZEKSZTAŁCENIU: 

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

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

 

OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MEDIA ORAZ SPOSÓB ODPROWADZANIA LUB 

OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A TAKŻE INNYCH POTRZEB W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI : 

 

 woda na cele bytowe  ... ............................................................. m sześciennego na dobę/miesiąc 

 ścieki socjalno-bytowe... ............................................................ m sześciennego na dobę/miesiąc 

 gaz na cele socjalno – bytowe... ................................................ m sześciennego na dobę/miesiąc 

 energia elektryczna... ....................................................................................... kW na dobę/miesiąc 



sposób odprowadzania ścieków ... ....................................................................................................  

sposób unieszkodliwiania odpadów ... .............................................................................................  

wpływ inwestycji na środowisko ... ...................................................................................................  

dojazd do inwestycji z drogi nr ewid.  ..............................................................................................  

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 

 

1. Aktualną mapę zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 ( 2 egz.) obejmująca obszar, który 
poddany zostanie analizie (w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.03r.Dz 
U. z 2003r. Nr 164 poz. 1588) cyt.: .na kopii mapy, o której mowa w Art.52 ust 2 pkt. 1 ustawy, 
w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość  frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie 
warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 m. 

2. Aktualną mapę ewidencyjna w skali 1 : 2000 lub 1 : 2880 (2 egz.) 
3. Aktualny wypis z rejestru gruntu na działkę i wszystkie działki sąsiednie  (2 egz.) 
4. Charakterystyka planowanej inwestycji w formie graficznej (2 egz.)– mapa zasadnicza j.w. 

z określoną granicą terenu objętego wnioskiem oraz propozycje jego zagospodarowania (naniesione 
zwymiarowane wnioskiem obiekty, zwymiarowane odległości od granicy działki, naniesione wjazdy, 
dojazdy, dojścia itp.). Koncepcja zagospodarowania terenu może być sporządzona własnoręcznie  

5. Warunki techniczne lub oświadczenia gestorów - (energetyka, woda, odprowadzanie ścieków, 
gaz itp.) odnośnie zapewnienie dostawy mediów. 

6. Ewentualne upoważnienie do działania w imieniu inwestora (należy uiścić opłatę 
skarbową w wysokości 17zł). 

7. Uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 107zł za wydanie decyzji (z wyjątkiem 
budownictwa mieszkaniowego);    

 

 

.......................................................                                                                                                                                             
(podpis wnioskodawcy) 

 
 


