
.......................................................                         Wielopole Skrzyńskie, dnia.................................... 
 
....................................................... 
       (imię, nazwisko, nazwa firmy) 
 
....................................................... 
 
.......................................................                     WÓJT GMINY 
     (adres zamieszkania lub siedziba)       W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM 
 
 
........................................................ 
 (pełnomocnik) 
 
........................................................ 
 (nr telefonu) 
 
 
 

WNIOSEK  O  WYDANIE  DECYZJI 
              O  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO  

 
 
Zgodnie z art. 52 ust. 1 z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. /nr 80 poz. 717) proszę o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 
inwestycji o następującej charakterystyce: 
 
1. Adres inwestycji (miejscowość, ulica, nr ewidencyjny działki) 
 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
Granice inwestycji oznaczono na kopii mapy zasadniczej/katastralnej w skali 1:............. przyjętej do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z oznaczeniem granic obejmujących teren, 
którego wniosek dotyczy, linią koloru:.................................. (teren inwestycji) oraz obszaru 
przyległego celem wykonania analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu lub 
obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać linią koloru:............................(obszar 
analizowany) 
(granice obszaru analizowanego winne wynosić minimum trzykrotną szerokość frontu działki 
objętej w/w wnioskiem, nie mniej jednak niż 50m) 
 
2. Rodzaj zamierzenia inwestycyjnego (podać rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót 
budowlanych) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3. Planowany sposób zagospodarowania terenu: 
– lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego została oznaczona na załączonej do 

wniosku kopii mapy zasadniczej/katastralnej (jednym egzemplarzu) linią koloru:........................ 
– przewidywany przebieg projektowanych inwestycji liniowych (sieci uzbrojenia, drogi) 

oznaczono na załączonej do wniosku mapie zasadniczej linią koloru............................................. 



Opis sposobu zagospodarowania terenu: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
4.  Charakterystyka zabudowy (podać oddzielnie dla każdego obiektu) 
 
a) Rodzaj obiektu......................................................powierzchnia.................m2, długość................m 
    szerokość.............m, kubatura............m3, wysokość zabudowy (liczba kondygnacji).................... 
    rodzaj dachu (jedno, dwu, czterospadowy itp.)................................................................................ 
    pokrycie i kolor dachu...................................................................................................................... 
    geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy).................................................................... 
    rodzaj i kolor elewacji...................................................................................................................... 
    powierzchnia handlowa.....................m2    
 
b) Rodzaj obiektu......................................................powierzchnia.................m2, długość................m 
    szerokość.............m, kubatura............m3, wysokość zabudowy (liczba kondygnacji).................... 
    rodzaj dachu (jedno, dwu, czterospadowy itp.)................................................................................ 
    pokrycie i kolor dachu...................................................................................................................... 
    geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy).................................................................... 
    rodzaj i kolor elewacji...................................................................................................................... 
    powierzchnia handlowa.....................m2 
 
Rodzaj obiektu – podać według przewidywanej funkcji obiektu np. budynek mieszkalny 
jednorodzinny, wielorodzinny, budynek gospodarczy, handlowy, usługowy, garaż, wiata itp.) 
 
Inne obiekty, charakterystyka: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
5. Obsługa komunikacyjna  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
(np. dostęp z drogi publicznej: krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej, lub przez 
ustanowienie odpowiedniej służebności) 
 
6. Potrzeby inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, tj przewidywane 
zapotrzebowanie inwestycji w: 
 
– energię elektryczną........................................................................................................................... 
 
– wodę................................................................................................................................................. 
 
– gaz.................................................................................................................................................... 
 



– energię cieplną(kotłownia własna, sieć c. o.).................................................................................. 
 
– sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków............................................................................... 
 
– sposób postępowania z odpadami lub ich unieszkodliwiania.......................................................... 
 
– sposób odprowadzania wód opadowych.......................................................................................... 
 
– inne potrzeby.................................................................................................................................... 
 
 
7. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko lub jego wykorzystanie:                            
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  
    
 
 
     .................................................................. 
        (podpis inwestora lub pełnomocnika) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

1) kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych dopuszczalna skala 1:2000)- 
2 egzemplarze – przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującą teren, którego wniosek 
dotyczy i obszar na który inwestycja będzie oddziaływać,  

2) koncepcję urbanistyczno- architektoniczną inwestycji (rysunki  charakteryzujące  planowany  sposób 
zagospodarowania  terenu  oraz  projektowane  obiekty  budowlane  (koncepcja  zagospodarowania  terenu  i 
koncepcja  obiektu) 

3) wypis z rejestru gruntów dla terenu objętego wnioskiem (dla działki objętej inwestycją oraz działek 
sąsiednich) 

4) kopia mapy ewidencyjnej dla terenu objętego wnioskiem – 1 egz. 
5) umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantujące wykonanie uzbrojenia 

terenu inwestycji,(zapewnienia dotyczące dostaw prądu, wody, odprowadzenia ścieków itp.) 
6) pełnomocnictwo w razie ustanowienie osoby do występowania w imieniu inwestora,  
7) dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego ( w przypadku występowania o wydanie decyzji 

dla zagrody rolnej ), 
8) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w przypadku inwestycji, które 

wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 


