
       Miedziana Góra, ..............................................   
   (imię , nazwisko wnioskodawcy 
lub nazwa jednostki organizacyjnej)
_______________________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(kod pocztowy, adres zamieszkania, siedziba)
nr telefonu kontaktowego : ___________________

                                       Wójt Gminy Miedziana
Góra

WNIOSEK
O  USTALENIE  LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

        Nazwa zamierzenia budowlanego
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________

I. Określenie granic terenu objętego wnioskiem (adres inwestycji) :

1. położenie działki /działek ulica, numer porządkowy
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______

2. oznaczenie geodezyjne – obręb______,  ark. _______ nr geodezyjny działki/działek
________________________________ , powierzchnia w m2 _______________
właściciele działki / działek (imię i nazwisko wraz z adresem)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________

3. dla inwestycji kubaturowej określenie granic terenu objętego wnioskiem -  na załączonej
mapie wraz z obszarem, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać.
Dla inwestycji liniowej określenie przebiegu sieci na załączonej mapie.

II.
Dla inwestycji liniowych określenie sposobu zagospodarowania terenów na trasie inwestycji.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________ 



III.

Budowle (np.: sieci, drogi, mosty, maszty, reklamy, budowle ziemne, hydrofornie,
zbiorniki na ścieki, składy opałów)

a) rodzaj budowli, rodzaj sieci, (dla inwestycji
liniowych określenie trasy przebiegu)

b) parametry budowli, (dla inwestycji
liniowych charakterystyczne przekroje)

c) dane charakteryzujące  wpływ inwestycji na
środowisko (dot. 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)

Budynki
a) rodzaj i ilość budynków:
 -    mieszkalne (podać ilość lokali),
- garaże, budynki gospodarcze,*)

- urzędy organów władzy, administracji,
sądownictwa i prokuratur, państwowe
szkoły wyższe, szkoły publiczne, a także
publiczne: obiekty ochrony zdrowia,
przedszkola, domy opieki społecznej,
placówki opiekuńczo –wychowawcze,*)

- obiekty niezbędne na potrzeby obronności
państwa i bezpieczeństwa publicznego w
tym zakłady karne, zakłady dla nieletnich,*) 

b) wielkość powierzchni zabudowy w m2

     (dla poszczególnych funkcji),
c) przybliżona kubatura planowanych

budynków w m3, 
d) liczba kondygnacji,
e) rodzaj dachu.

*) niepotrzebne skreślić



IV. Przewidywane orientacyjne zapotrzebowanie na media i skala oddziaływania inwestycji na
środowisko: 

1. Zapotrzebowanie na wodę m3/dobę
2. Zapotrzebowanie na energię :
    a) elektryczną, KW
    b) cieplną, KW
    c) gazową. m3/h
3. Przewidywana ilość ścieków :
    a) ścieki socjalno- bytowe, m3/dobę
    b) ścieki technologiczne, m3/dobę
    c) wody opadowe.
4. Przewidywany sposób odprowadzania lub
   oczyszczania ścieków
5. Przewidywany sposób unieszkodliwiania :
    a) odpadów stałych,
    b) odpadów niebezpiecznych.
6. Inne emisje (np. hałas)
7. Obsługa komunikacyjna :
    a) ustalenia wjazdu i wyjazdu,
    b) ilość miejsc parkingowo-postojowych,  

szt.
    c) ilość samochodów osobowych,                                                               szt./

dobę
    d) ilość samochodów ciężarowych.                                                              szt./

dobę
8. Przewidywane inne potrzeby z zakresu   
    infrastruktury technicznej

                                                             
..........................................................                                 ..........................................................
        (imię, nazwisko, adres pełnomocnika                                               (podpis wnioskodawcy)
w przypadku działania wnioskodawcy przez pełnomocnika

Uwaga: W miejscach nie dotyczących zakresu wniosku należy wpisać „nie dotyczy“



W załączeniu przedkładam 1):

mapę zasadniczą 2) w 2 egzemplarzach z zakreślonym terenem inwestycji i obszarem, na który
planowana inwestycja będzie oddziaływać – w skali 1:500 lub 1:1000, inwestycja liniowa także 1:2000,
(UW skrzydło C2, pok. 46 na parterze)

 załącznik opisowy i graficzny dotyczący pkt IV wniosku2),

 znaki opłaty skarbowej,

 ewentualne inne :
_____________________________________________________________________

                                                                (np. raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko)

1) Odpowiednie zaznaczyć.
2) Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U.Nr80/2003r., poz.717) oraz  Prawo geodezyjne i kartograficzne (art.2 Dz. U. Nr
100/2000r., poz.1086, ze zm.). 

                                                  
                                                                OBJAŚNIENIA
        Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80/2003r.,  
        poz. 717).

• Inwestycja celu publicznego stanowi realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dn. 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr46/2000r., poz.543 ze zm.).  

• Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego
braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

• Wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wymagają roboty budowlane:
- polegające  na  remoncie,  montażu  lub przebudowie,  jeżeli  nie  powodują  zmiany sposobu

zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy
architektonicznej i nie naruszają ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku - nie
oddziałują szkodliwie na środowisko oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających
przeprowadzenia  postępowania  w  sprawie  oceny  oddziaływania  na  środowisko,  w
rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, 

- niewymagające pozwolenia na budowę.
• Zgodnie z art. 51 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.

Nr 62/2001r. , poz.627 ze zm.) w odniesieniu do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy
do wniosku dołączyć raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. 

• Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek zainteresowanego.
• Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,00 zł znaczkami skarbowymi , a każdy załącznik

w wysokości 50 gr.
• Sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym zwolnione są od opłaty skarbowej (Dz. U. Nr

86/2000r., poz. 960 ze zm.).
• Od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pobierane są opłaty skarbowe (Ustawa

o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 86/2000r. , poz. 960 ze zm.) .
• Organ,  który  wydał  decyzję  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego,  stwierdza  jej

wygaśnięcie: 
a) jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,  
b) b)  jeżeli  dla  tego terenu  uchwalano  plan  miejscowy,  którego  ustalenia  są  inne  niż  w wydanej

decyzji, a uprzednio nie została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. 




