
                                                                                              Santok, dnia............................... 

 

Wnioskodawca ......................................................... 

zamieszkały w ......................................................... 

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

przy ul....................................................................... 

 
nr telefonu................................................................. 
 
 
Znak sprawy....................................................                                                                     

 

Wójt  

Gminy Santok  

 

Urząd Gminy  

w miejscu 

 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW ZABUDOWY 

 
 Zgodnie z art.52 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ) zgłaszam wniosek o wydanie warunków 

zabudowy dla niżej opisanej inwestycji: 

 

1.Przedmiotem inwestycji jest budowa  polegającej na [podać pełną nazwę projektowanego zadania 

inwestycyjnego]:.................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
[np. budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w zabudowie zagrodowej z garażem na samochód osobowy oraz budynkami 
gospodarczymi na maszyny rolnicze i płody rolne] 

 

2.Lokalizacja inwestycji na działce o numerze ewidencji gruntów ..............  
 
obręb.........................w miejscowości..................................., w gminie Santok,powiat 

Gorzów Wlkp., województwo lubuskie  

 

2.a. Powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu………………….. 
 

3. Zakres inwestycji obejmuje [określenie planowanego sposobu zagospodarowania 
terenu oraz charakterystyki  zabudowy  i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia 
i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej  i 
formie  graficznej); 

Zakres opracowania opisowego i graficznego: 

 
1. plan zagospodarowania terenu w skali co najmniej 1:1000, w tym : 

 granice nieruchomości, 

 obrysy obiektów istniejących i projektowanych, 



 wymiary obiektów istniejących i projektowanych, 

 podstawowy dojazd i podstawowe dojście do działki i obiektów; 
 
2. Dane dotyczące: 

 ilości kondygnacji, 

 gabarytów obiektów ( długość wysokość  do gzymsu i kalenicy, szerokość) 

 układ połaci dachowych, 

 rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych, 

 (w przypadku rozbudowy lub dobudowy) - sposobu powiązań funkcjonalnych 
pomiędzy częścią istniejącą a częścią projektowaną oraz układ wszystkich połaci 
dachowych 

 (w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 
polegającej na: przeróbce pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi albo 
przeznaczeniu do użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio miało 
inne przeznaczenie bądź było budowane w innym celu, w tym także przeznaczeniu 
pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne, podjęciu albo zaniechaniu w 
obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki 
bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego lub pracy, warunki zdrowotne, 
higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń) – 
zakresu planowanych przeróbek pomieszczeń  

 

 
 

 

OPIS..........................................................................................................  
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
 
 
 
forma graficzna ( szkic urbanistyczny) 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury technicznej [określenia  zapotrzebowania 

w zakresie infrastruktury technicznej wraz z dokumentami stwierdzającymi , że istniejące lub 
projektowane uzbrojenie) jest wystarczające dla  zamierzenia budowlanego.  

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

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

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



5.Dane charakteryzujące niekorzystny wpływ inwestycji na środowisko: określenie 

charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na 

środowisko. 

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

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

.................................................................................................................. 
Planowane warunki zabudowy 

1.Przewidywana liczba kondygnacji, nie wliczając w to poddasza użytkowego : 
...................... 

2.Przewidywany dojazd i dojście do działki od drogi nr ewid. ....... 

3.Przewidywane ogrodzenie: [ granice, materiał]....................................... 

4.Przewidywany rodzaj i ilość śmieci stałych . Liczba mieszkańców ........., 

pracowników na dobę ................................................ [  podać ilość] 

5.Czy na terenie inwestycji występują istniejące urządzenia melioracyjne i ujęcia 

wody ( studnie) .............................................. 

6. Jakie są przesłanki potwierdzające prowadzenie działalności związanej   

    z rolnictwem ............................................................................................. [podać rodzaj 

działalności rolniczej, rok rozpoczęcia działalności rolniczej, kopia opłat w KRUS] 

7.Jaka jest pow. gospodarstwa rolnego .................................................... 

8.Właścicielem terenu objętego wnioskiem jest: [ podać dane dot. władającego 

gruntu]......................................................................................................................... 

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

[ podpis] 

Niniejszy wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 107,00zł zgodnie z p. 8 

załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2014r., poz 1628). 

Zgodnie z art. 6 ust.1 cytowanej powyżej ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej 

powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie warunków zabudowy. 

Zgodnie z art.  2 ust. 1 p.2 – zwalania się od opłaty skarbowej zezwolenia w sprawach 

budownictwa mieszkaniowego.      

 

 

Do wniosku załączam: 
1. 2 egz. kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej  
      przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmujących  
      teren, którego wniosek dotyczy, a także  obejmujących obszar, na który ta inwestycja  
      oddziaływuje nie mniej jednak niż 50 metrów wokół granic terenu wnioskowanego,  
      przy czym  obszar wokół działki nie może być mniejszy niż  3-krotna szerokość frontu     
      działki,   w skali 1:500  lub 1:1000 terenu objętego wnioskiem,    

2. umowy dostawy wody, energii,gazu , odbioru ścieków zawarte między inwestorem 

a właściwą jednostką organizacyjną gwarantującą wykonanie uzbrojenia terenu 
      [ nieptrzebne skreślić] 

      
      -       ............................................................................................................................................... 

 

- ............................................................................................................................................... 
 

- ............................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACJA 
USTAWA 

z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2015, poz. 199 ) 

 

Art. 52. 1. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora. 

2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać: 

1)   określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, 

w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na 

który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji 

liniowych również w skali 1:2000; 

2)   charakterystykę inwestycji, obejmującą: 

a)  określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania 

ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również 

sposobu unieszkodliwiania odpadów, 

b)  określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i 

zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów 

budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie 

opisowej i graficznej, 

c)  określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej 

wpływ na środowisko; 

3)   w przypadku lokalizacji składowiska odpadów: 

a)  docelową rzędną składowiska odpadów, 

b)  roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów, 

c)  sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków, 

d)  sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu 

składowiskowego. 
 

 
ROZPORZĄDZENIE 

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. z 2003r. nr 164 poz. 1588) 
§ 3. 1. W celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu właściwy organ 

                wyznacza wokół działki budowlanej, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków     
         zabudowy, obszar analizowany i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy  

              i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1-5  
              ustawy. 

2. Granice obszaru analizowanego wyznacza się 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  
      metrów. 

 
 


