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

 

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

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

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

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

 
Znak sprawy....................................................                                                                     

 

Wójt  

Gminy Santok  

 

Urząd Gminy  

w miejscu 
 

 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW LOKALIZACJI 
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  

 
 Zgodnie z art. 52 ust 1.ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2015r. poz. 199) zgłaszam wniosek o 
wydanie warunków lokalizacji celu publicznego dla niżej opisanej inwestycji: 
 

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

zadania inwestycyjnego]:............................................................................ 

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

.................................................................................................................. 
[np. budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku biurowego,  usługowego, sieci infrastruktury technicznej] 

 

2.Lokalizacja inwestycji na działce o numerze ewidencji gruntów .............. 
  obręb.........................w miejscowości.................................... 

   ..................., w gminie Santok, powiat Gorzów Wlkp., województwo lubuskie. 

 

3. Zakres inwestycji obejmuje [wymienić wszystkie obiekty kubaturowe, elementy infrastruktury 

technicznej, stałe elementy  zagospodarowania terenu]. Należy przedstawić w formie opisowej i 

graficznej; 

.................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................. 
[np.  budowę sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy, linii kablowej nn-0,4kV , ] 

 



- powierzchnia terenu zajęta pod inwestycję:……………………………. 

4. Zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury technicznej [ w przypadku 

braku w obszarze mapy załączyć wstępne warunki dostawy medium lub umowę z jego właścicielem] 

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

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

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

5.Dane charakteryzujące niekorzystny wpływ inwestycji 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 przesłąnki potwierdzjące 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] 

 

 

Do wniosku załączam: 

- 2 egz. aktualnej mapy syt.-wys. w skali 1:500 lub 1:1000, a w przypadku  

dla inwestycji liniowych 1:2000 terenu objętego wnioskiem , z obszarem nie 

mniejszej jednak niż 50 metrów wokół  granic terenu wnioskowanego                                                                                                                                                                                                                        

-      warunki dostawy wody, energii, gazu , odbioru ścieków [ nieptrzebne skreślić] 

-      umowy dostawy wody , energii, gazu , odbioru ścieków[ nieptrzebne skreślić] 



 
 


