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………………………………………………. 
 Wielkie Oczy, dnia …………………… r. 

(nazwisko i imię wnioskodawcy)   

………………………………………………. 

  

(adres)   

………………………………………………. 

  

………………………………………………. 

  

(nr tel./adres e-mail)   

………………………………………………. 

  

(pełnomocnik jeżeli został ustanowiony)  WÓJT GMINY WIELKIE OCZY 
  ul. Leśna 2 
  37-627 Wielkie Oczy 

 

WNIOSEK 

O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

Na podstawie art. 59, art. 60 ust. 1 i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), proszę o wydanie decyzji 

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na (właściwe podkreślić): 

1. rozbudowie/nadbudowie/przebudowie/budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego,  

2. rozbudowie/nadbudowie/przebudowie/budowie budynku gospodarczego, z przeznaczeniem na  

 ........................................................................................................................................................................., 

3. rozbudowie/nadbudowie/przebudowie/budowie budynku garażowego, z przeznaczeniem na  

 .........................................................................................................................................................................,  

4. rozbudowie/nadbudowie/przebudowie/budowie budynku garażowo – gospodarczego, z 

przeznaczeniem na  ........................................................................................................................................,  

5. budowie zagrody siedliskowej, 

6. budowie zjazdu z drogi publicznej o nr ewid.  ............................................................................................,  

7. zmianie sposobu użytkowania budynku  ....................................................................................................,  

8. innej inwestycji – wpisać rodzaj inwestycji:  ..............................................................................................., 

na działce (działkach) nr ewidencyjny (e) gruntów: 

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

położonej(nych) w miejscowości(ach)  .................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
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INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI 

(OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI) 

Granice terenu objętego wnioskiem (teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta 

inwestycja będzie oddziaływać) nr ewidencyjne działek: .....................................................................  

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

w miejscowości  ...................................................................................................................................  

Granice terenu objętego wnioskiem powinny być przedstawione 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 obszar, na który 

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

również w skali 1:2000. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalania 

wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588) kopia 

mapy zasadniczej powinna umożliwiać zaznaczenie na niej granic obszaru analizowanego w 

odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej 

jednak niż 50 m. 

Charakterystyka inwestycji: 

Określenie zapotrzebowanie na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania 

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

sposobu unieszkodliwiania odpadów: 

 zaopatrzenie w wodę  ...................................................................................................................  

 zaopatrzenie w energię elektryczną  .............................................................................................  

 zaopatrzenie w energię gazową  ..................................................................................................  

 sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków  ......................................................................  

 sposób unieszkodliwiania odpadów  .............................................................................................  

 przewidywana niezbędna ilość miejsc parkingowych: 

- dla samochodów osobowych mieszkańców (szt.) ..................................................................  

- dla samochodów osobowych pracowników i klientów (szt.) ...................................................  

- dla samochodów dostawczych (szt.) ......................................................................................  

 przewidywany dojazd do terenu inwestycji: 

- istniejący z drogi  ....................................................................................................................  

- planowany z drogi ..................................................................................................................  
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Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki 

zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabaryty projektowanych 

obiektów budowlanych oraz powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu (przedstawione 

w formie opisowej i graficznej) 

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

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

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

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

 (określenie zabudowy istniejącej, zieleni istniejącej, określenie zabudowy przeznaczonej do 

rozbiórki; określenie, czy teren jest podmokły, czy wymaga podsypania (jeśli tak, to o ile); 

planowany sposób zagospodarowania, w tym: określenie funkcji terenu, proponowane 

usytuowanie poszczególnych obiektów, rozwiązania komunikacyjne, a także elementy 

zagospodarowania pozwalające na określenie w decyzji następujących parametrów: linia 

zabudowy, wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, gabaryty 

projektowanych obiektów). 

Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ 

na środowisko lub jego wykorzystanie: 

 powierzchnia zabudowy [m2]..........................................................................................................................  

 powierzchna użytkowa [m2]  .............................................................................................................  

 ilość kondygnacji  ............................................................................................................................................  

 geometria i kształt dachu .......................................................................................................................  
(układ połaci dachowych: jednospadowy, dwuspadowy, wielospadowy, płaski) 

 kąt nachylenia połaci dachowych  ...............................................................................  
(kąt nachylenia połaci dachowych należy podać w stopniach) 

 pokrycie dachu  ......................................................................................................................................... 
(materiał pokrycia dachu) 

 wysokość do kalenicy obiektu budowlanego [m] .......................................................................................  

 szerokość elewacji frontowej [m]  ............................................................................................................. 

 kierunek kalenicy dachu ................................................................................................................  

 budynek podpiwniczony/niepodpiwniczony/częściowo podpiwniczony (właściwe podkreślić), 

 powierzchnia sprzedażowa (w przypadku obiektów handlowych) [m2] ...............................................  

 dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko lub jego wykorzystanie (w przypadku 

braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko)  .................................................................................................................................  

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

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

 inne dane charakteryzujące inwestycję  .......................................................................................  

  ......................................................................................................................................................  
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Inne niezbędne informacje: 

 sposób zabudowy działek sąsiednich  ..........................................................................................  

 proponowany sposób podziału nieruchomości (jeżeli jest przewidziany)  ....................................  

 teren stanowi własność  ..............................................................................................................  

 informacja dotycząca danych odnośnie powierzchni użytkowych gruntów rolnych (należy 

podać dane dotyczące posiadanego przez inwestora gospodarstwa rolnego oraz określić 

gdzie gospodarstwo jest położne i jaką zajmuje powierzchnię) ....................................................  

 

 

 

…………………………………….  ……………………………………. 
miejscowości i data  podpis wnioskodawcy 
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 

1. Kopia aktualnej mapy zasadniczej z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Lubaczowie obejmująca teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta 
inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych 
również w skali 1:2000. 
Kopia mapy zasadniczej powinna obejmować swym zasięgiem obszar co najmniej trzykrotnej 
szerokości frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszy jednak 
niż 50 metrów (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania 
wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ((Dz. U. z 2003 r. Nr 164, póz.1588)). 

2. Koncepcja zagospodarowania terenu opracowana na kopii mapy zasadniczej z zaznaczonymi 
granicami terenu objętego wnioskiem. 

3. Aktualny wypis z ewidencji gruntów dla działki objętej planowaną inwestycją. 
4. Wykaz podmiotów ewidencyjnych wraz z wykazem działek ewidencyjnych dla działek 

bezpośrednio sąsiadujących z planowaną inwestycją. 
5. Kopia mapy ewidencyjnej gruntów obejmująca teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który 

ta inwestycja będzie oddziaływać. 
6. Dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego (jedynie w przypadku występowania 

o wydaniu decyzji związanej z gospodarstwem rolnym). 
7. Dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (określonych w 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) 
dostarczyć DECYZJĘ O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. 

8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) w wysokości 107 zł. - warunki zabudowy 
(budynki mieszkalne zwolnione z opłaty skarbowej). 

9. Oryginał lub urzędowy poświadczony odpis pełnomocnika wnioskodawcy wraz z opłatą skarbową 
17,00 zł.  


