
Żurawica .............................. 
miejscowość i data 

Wójt Gminy 

Żurawica 
 

WNIOSEK 

o ustalenie warunków zabudowy 

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 200 3 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80. poz. 717). 

DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 
imię i nazwisko 

 

Miejscowość Ulica  Kod pocztowy Poczta 

    

 

DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA 
imię i nazwisko 

 

Miejscowość Ulica Kod pocztowy Poczta 

    

 

WNOSZĘ O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY 

Działki(ek)* numer ewidencyjny gruntów ............................................. 

położonej (ych)* we  wsi .................................................. 

A DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI 
Wymienić planowane obiekty budowlane, nie wpisywać sieci i przyłączy 

1)  

2)  

3)  

4)  

B CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

1. Przewidywane potrzeby w zakresie zaopatrzenia w media 
Woda - z sieci wodociągowej (zgodnie z załączona umową) * 

            - z ujścia własnego* 
 

m3/dobę 

Energia elektryczna (zgodnie z załączona umową) * kW 

Sposób odprowadzania ścieków: - do sieci kanalizacyjnej 

                                                             (zgodnie z załączona umową) 
 

m3/dobę 
- do istniejącego (planowanego) zbiornika bezodpływowego 

                                                    (wymienionego w części  A) 
 

m3/dobę 

Sposób unieszkodliwiania  

odpadów: 

opisać  

m3/dobę 

Ciepło - z kotłowni własnej: kW 

2. Inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej (gaz, parkingi) 
Opisać 

 

 

 

 



3.Określenie planowanego zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy 

i zagospodarowania terenu w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów, 

przedstawionych w formie opisowej - nie wypełniać w przypadku dołączenia do wniosku 

kompleksowego opracowania zawierającego cześć opisową charakterystyki inwestycji 
powierzchnia zabudowy powierzchnia całkowita powierzchnia użytkowa kubatura 

    
Opisać 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko - nie wypełniać w przypadku inwestycji 
wyszczególnionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania 
raportu oddziaływania na środowisko 
Opisać 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DO WNIOSKU DOŁĄCZAM: ilość 
1. kopię mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z oznaczeniem granic terenu objętego 

wnioskiem, określającej istniejące zainwestowanie wokół proponowanej pod zabudowę działki w 
promieniu równym trzykrotnej szerokości frontu działki nie mniejszym jednak niż 50 m** 

 

2 

2. aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów obejmujący teren inwestycji i działki przyległe 1 

3. Opisowe oraz graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz 

charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia, 

zwymiarowania oraz gabarytów projektowanych obiektów budowlanych. 

1 

4. Do wniosku można dołączyć umowę na wykonanie uzbrojenia terenu zawartą pomiędzy 

właściwą jednostką organizacyjną (np. gestorem sieci), a inwestorem, albo dokumenty 

potwierdzające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla 

zamierzenia inwestycyjnego 

1 

5. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (ostateczną) – jeżeli jest ona wymagana 1 

6. Pełnomocnictwo (lub prokurę) albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za 

zgodność z oryginałem, udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (jeżeli zostało 

ustanowione). 

1 

7. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego w wysokości 598,00 zł na rachunek bankowy Urzędu Gminy Żurawica nr 36 

9113 0004 2001 0000 0127 0004 lub w kasie Urzędu Gminy Żurawica. 

Zwolniony z opłaty skarbowej jest właściciel lub użytkownik wieczysty terenu, którego 

wniosek dotyczy. 

1 

 

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

podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej 
 
............................................................................................ 
* niepotrzebne skreślić 
** kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu powinna obejmować teren którego wniosek dotyczy oraz obszar na 

który inwestycja będzie oddziaływać. 



STAROSTWO POWIATOWE PRZEMYŚL  

 

 Mapa zasadnicza (sytuacyjno – wysokościowa)  

 Mapa ewidencyjna gruntów i budynków  

 Zbiór danych ewidencyjnych na działkę objętą wnioskiem wraz z działkami sąsiednimi  

 

ZAKAD ENERGETYCZNY PRZEMYŚL  

 Zapewnienie dostawy energii do budynku  

 

ZAKĄŁD WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNY W ŻURAWICY  

 Zapewnienie dostawy wody i odbiór ścieków do budynku  


