
WNIOSKODAWCA/WNIOSKODAWCY:  …………………….…., dnia ……………… 

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

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

(imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej) 

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

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

(adres zamieszkania, siedziba, adres do korespondencji) 

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

(nr telefonu kontaktowego)       Wójt Gminy Maciejowice 

ul. Rynek 7 

08-480 Maciejowice 
     

PEŁNOMOCNIK: 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko)  

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

(adres zamieszkania, adres do korespondencji 

……………………………………………………………….. 

(nr telefonu kontaktowego) 
 

 

WNIOSEK O USTALENIE 

WARUNKÓW ZABUDOWY  / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU 

PUBLICZNEGO* 

 

dla inwestycji polegającej na ………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

...…………………………………………….…………………………………………………………….. 

I. Oznaczenie terenu objętego wnioskiem: 

1. Położenie działki /działek (adres inwestycji): ……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Oznaczenie geodezyjne: 

obręb ............................................................., nr ewidencyjny/e:……………………………………...… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

II. Stan istniejący terenu objętego wnioskiem (obecny): 

1. Powierzchnia terenu inwestycji (w m2) (w przypadku części działki należy podać powierzchnię terenu 

objętego wnioskiem) ……………………………………………………………………......……………... 

2. Obecny sposób zagospodarowania terenu (np.: mieszkalnictwo jednorodzinne/wielorodzinne, rolnictwo, 

zabudowa zagrodowa, aktywizacja gospodarcza, handel, usługi, inne): ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………………………………......... 

3. Istniejąca zabudowa na terenie inwestycji (rodzaj zabudowań, funkcje budynków):…………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

III. Charakterystyka planowanej inwestycji: 

1. Charakterystyka planowanej zabudowy: 

a) funkcja zabudowy (np.: mieszkaniowa jednorodzinna – w zabudowie wolnostojącej/w zabudowie bliźniaczej/ 

w zabudowie szeregowej, mieszkaniowa wielorodzinna, magazynowa, handlowa, usługowa z podaniem rodzaju 

usług, gospodarcza, warsztatowa, produkcyjna z podaniem technologii i danych charakteryzujących ich wpływ na 

środowisko lub jego wykorzystanie, garaże, inne): ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

b) linia zabudowy (w m) pokazana na załączniku graficznym do wniosku ………..………………….. 

c) powierzchnia zabudowy (w m2) ……………………………………………………………………. 

d) powierzchnia użytkowa poszczególnych funkcji (w m2) ……………………………………………. 

e) powierzchnia sprzedaży - w przypadku obiektów handlowych (w m2) ……………………………... 

f) szerokość elewacji frontowej (w m) ………………………………………………………………... 

g) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: (w m) …………………... 

h) geometria dachu: 

rodzaj dachu (np. płaski, skośny) ………………………………………………… (np. dwuspadowy, 

czterospadowy, naczółkowy, namiotowy, jednospadowy, mansardowy) …………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………..... 

 kąt nachylenia dachu (w °, z podaniem przedziału) ……………………………………………….. 

 wysokość kalenicy (w m): …………………………………………………………………………... 

usytuowanie kalenicy głównej budynku (np. równolegle, prostopadle do frontowej działki, kalenica 

w punkcie …………………………………………………………………………………………….... 

...……………………………………………………………………………………………................ 

i) liczba i funkcja lokali ………………………………………………………………………………… 

2. Charakterystyka planowanych budowli (maszty, reklamy, budowle ziemne, zbiorniki na ścieki, inne):  

wrodzaj budowli: ………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

a) parametry budowli: …………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………. 

b) inne uwagi i dane: ……………………………………………………………………………………. 

3. Dojazd do planowanej inwestycji – dostęp do drogi publicznej (np. istniejący, projektowany) ……….. 

……………………………………………………………………………………………………….... 

a) bezpośredni z ulicy …………………………………………………………………………………... 

b) za pośrednictwem (np.: innej działki, drogi wewnętrznej, inne przy czym należy określić tytuł prawny 

do działki stanowiącej dojazd) ................................................................................................................. 

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

c) lokalizacja i ilość miejsc parkingowych ……………………………………………………………... 
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……………………………………………………………………………………………………………. 

4. Przewidywane, orientacyjne zapotrzebowanie na media: 

a) zapotrzebowanie na energię elektryczną (KW/MW): ……………………………………………….. 

b) zapotrzebowanie na gaz (m3/dobę): ………………………………………………………………….. 

c) zapotrzebowanie na energię cieplną (KW/MW): ……………………………………………………. 

d) zapotrzebowanie na wodę (m3/dobę): ………………………………………………………………... 

e) przewidywana ilość ścieków (m3/dobę): …………………………………………………………….. 

f) sposób odprowadzania ścieków: (np. kanalizacja sanitarna, bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe, 

dopuszczenie przydomowej indywidualnej oczyszczalni ścieków) …………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………...……. 

……………………………………………………………………………………………………….... 

g) planowany sposób odprowadzania wód opadowych: ……….......……................................................ 

……………………………………………………………………………………………………….... 

h) planowana ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych/przemysłowych: ...................... 

……………………………………………………………………………………………………….... 

i) planowany sposób unieszkodliwiania odpadów: …………………………………………………….. 

j) inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej: ………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………..... 

 

 

………………………………………………………………………….. 
(podpis wnioskodawcy/wnioskodawców lub pełnomocnika) 

 

 

W załączeniu przedkładam  (należy zaznaczyć właściwe symbolem x w kratce): 

 

❑ 2 egzemplarze mapy zasadniczej (pobrana z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) 

w skali 1:500 lub 1:1000, dopuszcza się skalę 1:2000 dla inwestycji liniowych. Mapa powinna przedstawiać 

teren w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działek objętych wnioskiem o ustalenie 

warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 m. 

❑ 1 egzemplarz kopii mapy z: 

− precyzyjnym określeniem granic terenu objętego wnioskiem, 

− granicami obszaru, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać, 

− naniesionym projektowym zagospodarowaniem (wjazdem na teren inwestycji, planowanym budynkiem, 

zabudową przewidziana do rozbiórki, inne). 

❑ Graficzne przedstawienie zamierzenia inwestycyjnego (charakterystyki zabudowy i zagospodarowania 

terenu) wraz z podaniem gabarytów projektowanych obiektów budowlanych (szerokości, głębokości, 

wysokości itp.). 

❑ Dokumenty od gestorów sieci potwierdzające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest 

wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego lub w przypadku braku infrastruktury technicznej umowy 

dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu, zawartej pomiędzy gestorem sieci a inwestorem. 

❑ Ostateczna Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawana na podstawie ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko - w odniesieniu do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

❑ Pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej – w przypadku ustanowienia 
pełnomocnika. 

❑ Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (107,00 zł ).  

❑ Inne dokumenty …………………………………………………………………………………………….. 



4 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE 
PRZETWARZANE SĄ W URZĘDZIE GMINY W MACIEJOWICACH. 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z 
dnia 04.05.2016 r. L 119/1), Urząd Gminy w Maciejowicach informuje, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, zakresie danych przetwarzanych 
w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie jest: Gmina 
Maciejowice  z siedzibą, w Maciejowicach przy ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, 
reprezentowana przez Wójta Gminy; 

2. Urząd Gminy w Maciejowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się poprzez e-mail: o.oc.zk@maciejowice.pl w każdej sprawie dotyczącej 
przetwarzania Pani/Pana danych; 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przez Urząd Gminy w 
Maciejowicach obowiązków wynikających z przepisu prawa oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. ; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji 
celów przetwarzania danych osobowych - okres wynikający z prawa wewnętrznego tj. 
Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz z przepisu prawa powszechnie obowiązującego; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 
sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli 
była podstawą przetwarzania; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

8. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków 
wynikających z przepisów prawa; 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w niniejszej sprawie. 

.............……………………………….. 

      (data, podpis) 

 
 

                      

 


