BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIEWIERZ
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
tel. (032) 64-99-451, 64-99-452

WNIOSEK
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Siewierz, dnia

PP.6730. ………………… .20………

r.

URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ
Wpłynęło ………………………………
L.dz. ……………………………………

Inwestor:

Pełnomocnik:

Imię i nazwisko lub nazwa firmy

Imię i nazwisko lub nazwa firmy

Adres

Adres

Telefon

Telefon

należy podać nazwę przedsięwzięcia

lub dla zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego:

należy podać obecną i planowaną funkcję obiektu

1. OKREŚLENIE GRANIC TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM:
numer działki / działek
karta mapy
właściciel / -e działki

obręb

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:
a) zapotrzebowanie z zakresie infrastruktury technicznej (wstępne zapewniania dostawy)
(należy przedłożyć zapewnienia dostawy, a w przypadku zamiaru korzystania z istniejącego przyłącza należny przedłożyć kserokopie umów)

- energia elektryczna:
- woda:
- gaz:
- sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków:
(zapewnienie odbioru ścieków lub w przypadku nowoprojektowanego obiektu należy określić pojemność lub wydajność)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z realizacją ww. wniosku. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am Poinformowany/a o
przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych
było dobrowolne (http://bip.siewierz.pl/bipkod/18492695 )
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b) planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy
- przeznaczenie inwestycji:
(określenie funkcji w przypadku obiektu wielofunkcyjnego należy określić funkcję wiodącą)

- gabaryty projektowanych obiektów:
Wymiary rzutu poziomego
Rodzaj obiektu
szerokość elewacji
frontowej 1*
długość budynku
wysokość górnej
krawędzi elewacji: 2*

Geometria dachu
wysokość kalenicy 3*
układ połaci dachowych
kąt nachylenia dachu
kierunek głównej
kalenicy 4*
powierzchnia sprzedaży
obiektu handlowego
1*. - elewacja od strony wjazdu na działkę; w przypadku rozbudowy, należy podać wymiary po rozbudowie
2* - wysokość do gzymsu, attyki, okapu (liczona od poziomu terenu)
3* - wysokość liczona od poziomu terenu
4* - kierunek w stosunku do frontu działki: (prostopadła lub równoległa, należy określić względem wjazdu na działkę)

pozostałe parametry:

c) charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na
środowisko
- planowane przyłącza z zakresie infrastruktury technicznej:
- przewidywana powierzchnia miejsc parkingowych:
(powierzchni miejsc parkingowym liczona w m2)

- określenie zasięgu oddziaływania inwestycji na środowisko:
Dostęp do drogi publicznej
- bezpośredni, (działka graniczy z drogą publiczną):
(należy podać numer działki drogowej i nazwę ulicy)

- pośredni, przez drogę wewnętrzną na działce/kach / służebność na działce/kach numer / inny:
(należy przedłożyć kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość prawnego dojazdu)

- planowana rozbiórka obiektów:
(należy określić rodzaj obiektu i zaznaczyć w załączniku graficznym)

Załączniki:
1. Aktualna mapa ewidencyjna i zasadnicza (z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie) zawierająca otoczenie
działki obejmujące minimum trzykrotną szerokość frontu działki, jednak nie mniej niż 50m.
2. Charakterystyka graficzna inwestycji na kserokopii mapy zasadniczej, obrazująca zagospodarowanie działki wraz z określaniem granic terenu
objętego wnioskiem poprzez wyznaczenie punktów ABCD.
3. Zapewnienia dostawy mediów, a w przypadku zamiaru korzystania z istniejącego przyłącza kserokopie umów.
4. Pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową - 17zł. (w przypadku ustanowienia).
5. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej - 598zł, ustawa o opłacie skarbowej (zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega właściciel lub użytkownik
wieczysty terenu, którego dotyczy wniosek).
6. Ostateczna decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych (jeżeli przedsięwzięcie wymaga takiej decyzji) lub pisemne potwierdzenie z urzędu o
braku konieczności uzyskania przedmiotowej decyzji.

…………………………………………………………………………
Podpis Wnioskodawcy / Pełnomocnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z realizacją ww. wniosku. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am Poinformowany/a o
przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych
było dobrowolne (http://bip.siewierz.pl/bipkod/18492695 )
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