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Wójt Gminy Miedziana Góra  

26-085 Miedziana Góra,  
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WNIOSEK 

O   USTALENIE   WARUNKÓW    ZABUDOWY 

WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE PISMEM DRUKOWANYM 
1. Wnioskodawca – imię, nazwisko / nazwa instytucji / adres / nr telefonu 

kontaktowego / pieczęć firmy:   
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

 
2. Pełnomocnik – imię, nazwisko, adres / nr telefonu kontaktowego (pełnomocnictwo 

w załączeniu):   
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 

 
3. Nazwa zamierzenia budowlanego – rodzaj obiektu, przewidywany sposób 

uŜytkowania obiektu (takŜe w przypadku zmiany sposobu uŜytkowania), 
przewidywany sposób uŜytkowania  terenu: 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................                     
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 

 
4. Oznaczenie terenu objętego wnioskiem (adres inwestycji, nr działki), numer 

porządkowy nieruchomości:   
 ..................................................................................................................................

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

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

.......................................................................................... 
 
5. Właściciele działki / działek objętych wnioskiem (imię, nazwisko, adres): 

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

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



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

............................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji. 
 
a. Wymiary rzutu poziomego .......................................................................................... 
 
b. Powierzchnia uŜytkowa .............................................................................................. 
 
c. Powierzchnia sprzedaŜy ............................................................................................. 
 
d. Ilość kondygnacji ........................................................................................................ 
 
e. Podpiwniczenie .......................................................................................................... 
 
7. Obsługa komunikacyjna: ............................................................................................ 
 

           8. Zapotrzebowanie na media:   
 
a. na wodę ................................................................................................................... 
 
b. na energię elektryczną ............................................................................................. 

 
c.  zapotrzebowanie na gaz ............................................................................................ 
 
d. sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków .................................................. 

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

 
9. Inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej: 
 
a. ciepło .......................................................................................................................... 
 
b.  sposób odprowadzania wód deszczowych .................................................................. 

 
10. Dane charakteryzujące wpływ  inwestycji na środowisko w przypadku braku 
obowiązku przeprowadzenia postępowania   w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko (dla inwestycji nie zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w Rozp. Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. - Dz. 
U. Nr 179 poz. 1490): 

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



 
 
 

 
 
 
 

W załączeniu przedkładam: 

� mapę zasadniczą *
)

 w 2 egzemplarzach (w tym jeden oryginał) przyjętą do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, z zakreślonym terenem inwestycji i obszarem, na który planowana 
inwestycja będzie oddziaływać – w skali 1: 500 lub 1: 1000,   

� umowy o wykonanie uzbrojenia terenu zawarte między Inwestorem a Zarządcami sieci albo 
umowy przedwstępne lub warunki zasilania, w przypadku, gdy inwestor nie ma prawa do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

� określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy  
przedstawione w formie opisowej i graficznej  lub tylko graficznej  

� 3 egz. raportu  dla inwestycji, dla których sporządzenie raportu jest wymagane (na podstawie przepisów  
ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska Dz. U 62 poz. 627 z późn. zm),     

� 3 egz. Informacji  zawierającej dane  o planowanym przedsięwzięciu  dla inwestycji dla których sporządzenie 
raportu moŜe być  wymagane (na podstawie przepisów ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony 
środowiska Dz. U 62 poz. 627 z późn. zm), 

� pełnomocnictwo  (pełnomocnikiem strony moŜe być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności 
prawnych - art. 33 KPA), 

� wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną,    

� znaki opłaty skarbowej. 
*
) Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z  dnia 27 marca 2 003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym  wniosek o warunki zabudowy powinien zawierać  kopi ę mapy zasadniczej w 
skali 1:500 lub 1:1000 (1:2000 dla inwestycji linio wych)  obejmuj ącą teren o zasi ęgu  
umo Ŝliwiaj ącym przeprowadzenie analizy, o której mowa w § 3 Ro zp. M. I. z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymaga ń dotycz ących nowej zabudowy i 
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowe go planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588).  Zgodnie  z tym rozporz ądzeniem  granice obszaru 
analizowanego wyznacza się wokół działki objętej wnioskiem  na kopii mapy, o której mowa w art. 52 
ust. 2 ustawy w odległości nie mniejszej niŜ trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem i nie 
mniejszej niŜ 50 m.  

 
 
 

OBJAŚNIENIA 
 

1. Opłaty  (na podstawie ustawy z 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. Nr 
86 poz. 960 późniejszymi. zmianami):  

-   wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,00 zł znaczkami skarbowymi, a 
kaŜdy załącznik w wysokości 50 gr., 
-    od decyzji o warunkach zabudowy pobierane są opłaty skarbowe, określone w 
załączniku do ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej. 
2. Zwolnione są z opłat  podania i załączniki w sprawach związanych z      

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

(podpis pełnomocnika w przypadku 
działania wnioskodawcy przez pełnomocnika) 

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

(podpis wnioskodawcy) 



budownictwem mieszkaniowym, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz 
zdrowia. Zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki budŜetowe, jednostki samorządu 
terytorialnego. 
 
 

Miejsce na opłatę skarbową  
 
 
 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

 


