
…………………………………………….              Czernica, dnia …………………. 2016 r. 
(Wnioskodawca lub pełnomocnik) 
 
……………………………………………. 
(Dane adresowe) 
 

……………………………………………. 
(Dane adresowe) 
 

……………………………………………. 
(Tel. kontaktowy) 

 
 
 
 
 

 

Wójt Gminy Czernica 
Ul. Kolejowa 3 

55-003 Czernica 
Miejsce na pieczęć urzędu 

 
 

 
 
 
 

WNIOSEK 
 
 

Na podstawie art. 52, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu       
i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego, wnoszę o: 
 

WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

 

Lokalizacja inwestycji 

Obręb: ............................................................................................................................. 
Działka nr: ........................................................................................................................ 
 

Przedmiot inwestycji wraz z planowaną funkcją i sposobem zagospodarowania terenu, w tym 

przeznaczenie projektowanych obiektów budowlanych 

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

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

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

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

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

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

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

Podstawowe parametry techniczne inwestycji 

Powierzchnia zabudowy: ..................................................................................................... 
Układ połaci dachowych: ..................................................................................................... 
Kąt nachylenia dachu: ......................................................................................................... 
Wysokość głównej kalenicy: ................................................................................................. 
Kierunek głównej kalenicy w stosunku do frontu działki: .............................................................. 
Szerokość elewacji frontowej: ............................................................................................... 
Powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu: ………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 



Sposób obsługi komunikacyjnej (dostęp do drogi publicznej) 

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

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

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

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

Zaopatrzenie w media 

Woda: ............................................................................................................................. 
Ścieki: ............................................................................................................................. 
Energia elektryczna: ........................................................................................................... 
Gaz: ............................................................................................................................... 
Inne: ............................................................................................................................... 
 

Sposób odprowadzenia ścieków i unieszkodliwiania odpadów 

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

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

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

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

Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko lub jego wykorzystanie 

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

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

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

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

.……………………………………………….. 
(Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika) 

 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Dwa egz. aktualnej kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej, 
przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000, 
obejmujących teren inwestycji, wraz z obszarem wokół działki objętej wnioskiem o wymiarach 
równych co najmniej trzykrotnej szerokości frontu działki, nie mniejszej jednak niż 50 m.             
z zaznaczonym terenem inwestycji oraz obszarem, na który ta inwestycja będzie oddziaływać. 
Pierwszy egz. mapy należy złożyć z naniesioną planowaną inwestycją, drugi bez naniesień 
projektowych. 

2. Kopie dokumentów od gestorów sieci, zaświadczające że istniejące lub projektowane uzbrojenie 
terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego, lub umowy dotyczące 
zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu, zawartej pomiędzy gestorem sieci, a inwestorem 
w przypadku braku infrastruktury technicznej. 

3. Pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (17 zł.) – w przypadku 
ustanowienia pełnomocnika. 

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku jeżeli jest wymagana). 
5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (107 zł.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 222 ze zm.), nie podlega opłacie 
skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach 
budownictwa mieszkaniowego. 


