Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

PP.67…… . ………… .20……

Siewierz, dnia
URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ
Wpłynęło ………………………………
L.dz. ……………………………………

WNIOSEK
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
albo warunków zabudowy
Podstawa prawna: art. 52 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

1. ORGAN
Nazwa:

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz

2. RODZAJ WNIOSKU
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego1

3. DANE WNIOSKODAWCY

o ustalenie warunków zabudowy

2

Imię i nazwisko lub nazwa:

Kraj:

Województwo:

Polska

Powiat:

lskie

Gmina:

bdziski

Ulica:

Siewierz

Nr domu:

Miejscowość:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

3

Nr tel.3:

E-mail :

Adres skrytki ePUAP lub adres do doręczeń elektronicznych4:
3.1. Czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym?
tak
nie

4. DANE WNIOSKODAWCY (DO KORESPONDENCJI)2
Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji wnioskodawcy jest inny niż wskazany w pkt 3.

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

E-mail3:

Nr tel.3:

Adres skrytki ePUAP lub adres do doręczeń elektronicznych4:

5. DANE PEŁNOMOCNIKA2
Wypełnia się, jeżeli wnioskodawca ustanowił pełnomocnika lub pełnomocnika do doręczeń.

pełnomocnik
Imię i nazwisko lub nazwa:

Kraj:

pełnomocnik do doręczeń

Województwo:

Powiat:
Ulica:

Gmina:
Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

3

Nr tel.3:

E-mail :

Adres skrytki ePUAP lub adres do doręczeń elektronicznych4:
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Nr lokalu:

6. TEREN OBJĘTY WNIOSKIEM5
Ulica6:

Nr domu6:

Miejscowość6:

Kod pocztowy6:

Identyfikator działki lub działek ewidencyjnych7:
Województwo

Powiat

Gmina

Obręb ewidencyjny

Arkusz mapy3

Numer działki ewidencyjnej

7. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
7.1. Nazwa inwestycji:

7.2. Sposób wyznaczenia terenu inwestycji, wskazanego w punkcie 6:
teren inwestycji obejmuje całą działkę ewidencyjną lub działki ewidencyjne.
teren inwestycji obejmuje część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych 8.
7.2.1. Powierzchnia terenu inwestycji w metrach kwadratowych:

7.3. W przypadku gdy inwestycja dotyczy istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu, istniejąca
zabudowa:
7.4. Obecny sposób zagospodarowania terenu inwestycji 9:

7.5. Projektowany sposób zagospodarowania terenu inwestycji9:

7.6. Parametry dotyczące terenu inwestycji:
Wyszczególnienie

Nie dotyczy

Istniejąca

Projektowana
minimalna

maksymalna

7.6.1. Powierzchnia zabudowy [m2]
7.6.2. Powierzchnia biologicznie czynna [m2]
7.6.3. Powierzchnia podlegająca przekształceniu [m2]

7.7. Sposób oddziaływania, w przypadku gdy obszar oddziaływania obiektu wykracza poza teren inwestycji:

7.8. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko, w szczególności określenie rodzaju
przedsięwzięcia w nawiązaniu do przepisów odrębnych, w przypadku gdy inwestycja zalicza się do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

7.9. Inwestycja dotyczy budowy wolnostojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m², o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. – Prawo budowlane10:
tak
nie
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7.10. Inwestycja dotyczy budowy wolnostojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej o powierzchni
zabudowy do 70 m², o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane:
tak
nie
7.11. Inwestycja dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz została zakwalifikowana jako
niezbędna na cele obronności i bezpieczeństwa państwa zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za
niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa:
tak
nie
7.12. Łączna powierzchnia sprzedaży w metrach kwadratowych, w przypadku gdy inwestycja dotyczy obiektu
handlowego:
7.13. Powierzchnia gospodarstwa rolnego w metrach kwadratowych, w przypadku gdy inwestycja jest
związana z gospodarstwem rolnym:
7.14. Inne informacje, w przypadku gdy inwestycja dotyczy zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:
7.15. Dodatkowe informacje dotyczące terenu inwestycji 3:

8. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
8.1. Dostęp do drogi publicznej:
nie dotyczy

pośredni11
(droga
wewnętrzna)

bezpośredni

pośredni11
(służebność)

inny

Identyfikator działki lub działek ewidencyjnych7:
Województwo

Powiat

Gmina

Arkusz mapy3

Obręb ewidencyjny

Numer działki
ewidencyjnej

8.1.1. Dodatkowe informacje dotyczące dostępu do drogi publicznej3:

8.2. Wnioskowana liczba miejsc do parkowania:
Wyszczególnienie

Nie dotyczy

Istniejąca liczba
miejsc do
parkowania

Projektowana liczba miejsc do parkowania
minimalna

maksymalna

8.2.1. garaż
8.2.2. parking
8.2.3. inne

8.2.4. Dodatkowe informacje dotyczące miejsc do parkowania 3:

9. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10. ZAŁĄCZNIKI
Wyszczególnienie – załącznik

A

B

Liczba egzemplarzy załącznika
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C

D

Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (wraz z potwierdzeniem opłaty 17 zł – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej 598 zł – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej (zwolnieniu podlega właściciel lub użytkownik wieczysty).
Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej, (preferowana skala 1:1000) w postaci:
elektronicznej, w obowiązującym państwowym układzie odniesień przestrzennych

papierowej.

Do warunków zabudowy format mapy obrazujący otoczenie terenu inwestycji, obejmujące minimum trzykrotną szerokość
jego frontu, jednak nie mniej niż 50 m.
Określenie granic terenu objętego wnioskiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych,
przedstawione w formie graficznej, na kserokopii mapy zasadniczej w przypadku jej braku na kserokopii mapy ewidencyjnej.
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 graficznej, na kserokopii mapy zasadniczej w przypadku jej braku na kserokopii mapy ewidencyjnej,
wykonane w skali mapy.
Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji wymienionych w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w
zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych.
Inne (w tym np. licencja mapy, dokumenty, które pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej):

11. PODPIS WNIOSKODAWCY (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU
Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku składania wniosku w postaci papierowej.

Podpis: …………………………………………………………………

Data:
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A. ZAŁĄCZNIK – DANE DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Nr egzemplarza12:
A.1. Informacje dotyczące infrastruktury technicznej:
Infrastruktura techniczna

Nie
dotyczy

Wyszczególnienie
przyłącze do sieci wodociągowej
studnia do poboru wody pitnej

A.1.1. Dostęp do wody

inne
zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje13:
przyłącze do sieci
bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe

A.1.2. Odprowadzenie
ścieków

indywidualna oczyszczalnia ścieków
inne
zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje13:
przyłącze do kanalizacji po wcześniejszym podczyszczeniu
bezodpływowy zbiornik na ścieki
indywidualna oczyszczalnia ścieków

A.1.3. Utylizacja ścieków
pozostałych

bezodpływowy zbiornik na ścieki odzwierzęce
płyta obornikowa
inne
zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje13:
przyłącze do kanalizacji deszczowej
na własny nieutwardzony teren inwestycji

A.1.4. Odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych

na własny teren inwestycji, do dołów chłonnych lub zbiorników
retencyjnych
inne
zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje13:
przyłącze do sieci
instalacja pozyskująca energię elektryczną ze źródeł odnawialnych

A.1.5. Dostęp do energii
elektrycznej

inne
zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje13:
przyłącze do sieci
naziemny zbiornik na gaz płynny

A.1.6. Dostęp do gazu

podziemny zbiornik na gaz płynny
inne
zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje13:
przyłącze do sieci ciepłowniczej
indywidualne źródło ciepła

A.1.7. Źródło ciepła

instalacja pozyskująca energię cieplną ze źródeł odnawialnych
inne
zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje13:
zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy

A.1.8. Gospodarowanie
odpadami

inne
zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje13:
przyłącze do sieci

A.1.9. Zaopatrzenie w środki
łączności

zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje13:

A.2. Dodatkowe informacje z zakresu infrastruktury technicznej 3:
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Istniejące

Projektowane

B. ZAŁĄCZNIK – DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU | Nr egzemplarza 12:
B.1. Nazwa budynku3:
B.2. Funkcja budynku (zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych):
B.2.1. Liczba lokali mieszkalnych, w przypadku budynku mieszkalnego:
istniejąca:

projektowana:
14

B.3. Rodzaj prac dotyczących budynku :
budowa
odbudowa
przebudowa

rozbudowa

zmiana sposobu użytkowania

nadbudowa

inne:

B.4. Charakterystyczne parametry budynku:
Nie
dotyczy

Wyszczególnienie

Istniejąca

Projektowana
minimalna

maksymalna

B.4.1. Szerokość elewacji frontowej [m]
B.4.2. Liczba kondygnacji nadziemnych
B.1.3. Liczba kondygnacji podziemnych
B.1.4. Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki [m]
B.1.5. Wysokość głównej kalenicy lub wysokość budynku [m]
B.1.6. Kąt nachylenia dachu [stopnie]

B.4.7. Rodzaj poddasza, jeśli znajduje się w budynku:
użytkowe
nieużytkowe
B.5. Informacje dotyczące dachu:
Wyszczególnienie

nie dotyczy

Płaski Jednospadowy Dwuspadowy Czterospadowy Wielospadowy

Bez
zmian

B.5.1. Rodzaj projektowanego dachu
Dodatkowe informacje3:
Wyszczególnienie

Symetryczny

Bez zmian

Inny

Prostopadły

Równoległy

Bez zmian

B.5.2. Projektowany układ głównych połaci
dachu
Dodatkowe informacje3:
Wyszczególnienie

Inny

B.5.3. Projektowany kierunek głównej
kalenicy w stosunku do frontu działki
Dodatkowe informacje3:
Projektowany rodzaj i kolor pokrycia dachowego w przypadku obiektów lub terenu objętych ochroną konserwatorską:

B.6. Odległość budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami od granicy działki budowlanej:
4 m i więcej
mniej niż 4 m
B.7. Odległość budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi od granicy działki budowlanej:
3 m i więcej
mniej niż 3 m
B.8. Inne parametry budynku niewymienione powyżej, w tym dotyczące uwarunkowań wynikających
z funkcjonującej ochrony konserwatorskiej w przypadku obiektów lub terenu nimi objętych:

B.9. Liczba budynków o takich samych parametrach, w przypadku gdy wniosek obejmuje większą liczbę
takich budynków:

Str. 6/10

Inny

C. ZAŁĄCZNIK – DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU BUDOWLANEGO NIEBĘDĄCEGO
BUDYNKIEM | Nr egzemplarza12:
C.1. Nazwa obiektu budowlanego niebędącego budynkiem 3:
C.2. Rodzaj obiektu niebędącego budynkiem:
budowla

urządzenie wodne

inne:

14

C.3. Rodzaj prac dotyczących obiektu :
budowa
odbudowa
przebudowa

rozbudowa

zmiana sposobu użytkowania

nadbudowa
inne:

C.4. Charakterystyczne parametry obiektu:
Wyszczególnienie

Nie dotyczy

Istniejąca

Projektowana
minimalna

maksymalna

C.4.1. Powierzchnia [m2]
C.4.2. Kubatura, objętość, pojemność [m3]
C.4.3. Długość [m]
C.4.4. Szerokość [m]
C.4.5. Wysokość [m]
C.4.6. Inne parametry obiektu budowlanego, niezdefiniowane powyżej3:

C.5. Liczba obiektów budowlanych niebędących budynkami o takich samych parametrach, w przypadku gdy
wniosek obejmuje większą liczbę takich obiektów:
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D. ZAŁĄCZNIK – DANE DOTYCZĄCE SKŁADOWISKA ODPADÓW
Nr egzemplarza12:
D.1. Docelowa rzędna składowiska odpadów:
D.2. Roczna ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów 15:

D.3. Całkowita ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów 15:

D.4. Sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków:

D.5. Sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego:

D.6. Inne parametry składowiska odpadów, niezdefiniowane powyżej 3:
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INFORMACJE DO WNIOSKU
Podział obiektów budowlanych wg. Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (dot. załącznika B).
Budynki mieszkalne:
•
Budynki mieszkalne jednorodzinne;
•
Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe;
•
Budynki zbiorowego zamieszkania np.: domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne,
domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych.
Budynki niemieszkalne:
•
Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego np.: hotele, motele, gospody, pensjonaty i podobne budynki
oferujące zakwaterowanie, restauracje i bary; schroniska młodzieżowe, domki kempingowe, domy
wypoczynkowe, pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego;
•
Budynki biurowe np.: budynki banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, ministerstw,
budynki centrów konferencyjnych i kongresów, sądów i parlamentów;
•
Budynki handlowo–usługowe np.: centra handlowe, domy towarowe, sklepy, hale targowe, aukcyjne
i wystawowe, targowiska pod dachem, stacje paliw, stacje obsługi, apteki itp.;
•
Budynki transportu i łączności:
◦ Budynki łączności, dworców i terminali, np.: budynki lotnisk, dworców kolejowych, dworców autobusowych,
budynki stacji nadawczych radia i telewizji, budynki central telefonicznych, centra telekomunikacyjne itp.;
◦ Budynki garaży np.: garaże, zadaszone parkingi; budynki do przechowywania rowerów;
•
Budynki przemysłowe i magazynowe:
◦ Budynki przemysłowe, np.: budynki przeznaczone na produkcję: fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty,
rzeźnie, browary, montownie itp.;
◦ Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe np.: zbiorniki na ciecze i gazy; silosy na zboże, cement i inne towary
sypkie; chłodnie i budynki składowe specjalizowane;
•
Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów
opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej;
•
Pozostałe budynki niemieszkalne:
◦ Budynki gospodarstw rolnych np.: budynki gospodarstw rolnych i budynki magazynowe dla działalności
rolniczej np. obory, stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, stadniny koni, przemysłowe
fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do
przechowywania wina, kadzie na wino, szklarnie, silosy rolnicze, itp.;
◦ Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych np.: kościoły, kaplice, obiekty
związane z cmentarzami, domy pogrzebowe, krematoria;
◦ Pozostałe budynki niemieszkalne np.: zakłady karne i poprawcze, areszty śledcze, schroniska dla
nieletnich, zabudowania koszarowe; obiekty miejskie użyteczności publicznej t.j. wiaty autobusowe, toalety
publiczne, łaźnie itp..
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:
•
Infrastruktura transportu:
◦ autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe;
◦ drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych;
◦ drogi lotniskowe;
◦ mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne;
◦ budowle wodne.
•
Rurociągi, linie telekomunikacyjne i energetyczne;
•
Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych;
•
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe;
•
Budowle sportowe i rekreacyjne;
•
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
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Przypisy:
1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

10)

11)
12)
13)
14)
15)

Cele publiczne w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Należy podać odpowiednio adres zamieszkania bądź siedziby. W przypadku większej liczby wnioskodawców lub pełnomocników
dane kolejnych wnioskodawców lub pełnomocników dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do
formularza.
Nieobowiązkowo.
Adres skrytki ePUAP lub do doręczeń elektronicznych wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem przypadków, w których organ w świetle przepisów ustawy z dnia
18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72, 802, 1135, 1163 i 1598) ma
obowiązek doręczenia korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych. UWAGA: adres e-mail nie spełnia wymagań
określonych w ustawie o doręczeniu elektronicznym.
W przypadku większej liczby działek ewidencyjnych składających się na teren objęty wnioskiem dane kolejnych działek
ewidencyjnych dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.
Należy uzupełnić w przypadku, gdy dla terenu objętego wnioskiem został nadany numer porządkowy (adres).
W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych można
wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje. W przypadku
formularza w postaci elektronicznej podaje się wyłącznie identyfikator działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych.
W przypadku określenia granic terenu objętego wnioskiem jako część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych wymagane
jest określenie granic terenu w formie graficznej.
Zgodnie ze standardami określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nazewnictwo dotyczące przeznaczeń terenów zgodnie
z rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii: tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny usług, tereny produkcji, tereny
komunikacji. tereny infrastruktury technicznej, tereny rolnictwa, tereny wód, tereny lasów, tereny zieleni.
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” sprawa załatwiana jest w postępowaniu uproszczonym z wykorzystaniem urzędowego
formularza. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego z wykorzystaniem urzędowego formularza nie jest dopuszczalne
późniejsze zgłaszanie przez stronę nowych żądań.
W przypadku pośredniego dostępu do drogi publicznej należy wskazać wszystkie działki ewidencyjne umożliwiające dostęp wraz
z działką ewidencyjną obejmującą drogę publiczną.
W przypadku większej liczby obiektów dane kolejnych obiektów dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach
i dołącza do formularza. Łączną liczbę egzemplarzy poszczególnych załączników należy wskazać w pkt 10.
W przypadku określania zapotrzebowania należy podać jednostkę i czas, np.: m 3/miesiąc. Podanie dodatkowych informacji jest
nieobowiązkowe, z wyjątkiem zaznaczenia pola „inne” (wówczas określenie dodatkowych informacji jest obowiązkowe)
Możliwość wybrania wielu odpowiedzi.
W przypadku podawania ilości składowanych odpadów należy określić jednostkę.
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