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

……………………………………      (miejscowość, data) 

…………………………………… 

…………………………………… 

(Wnioskodawca) 

BURMISTRZ PRUCHNIKA 

 

Wniosek 

o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: 

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

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

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

Obiekt kubaturowy zlokalizowany na działce (działkach) nr ewid. …………………………………… 

w miejscowości ………………………………..…….……, Gmina Pruchnik. 

Granice terenu objętego wnioskiem zaznaczono na kopii mapy zasadniczej. 

 

I. Ogólna charakterystyka inwestycji - propozycja wnioskodawcy (dot. obiektów kubaturowych):  

 funkcja obiektu …………………………………………………………………………….. 
    (mieszkalna, gospodarcza, produkcyjna, usługowa, handlowa) 

 rodzaj zabudowy: wolnostojąca, bliźniacza jako dobudowa do istniejącego – 

projektowanego obiektu na działce nr ewid. …………………………, rozbudowa 

istniejącego obiektu* ...………………………………………………………………...….. 

 orientacyjna powierzchnia zabudowy ………………………………………………….(m2) 

 ilość kondygnacji (powyżej poziomu terenu) ……………………………………...………. 

 szerokość elewacji frontowej ………………………………………………………………. 

 dach: jednospadowy, dwuspadowy, wielospadowy* ……………………………………... 

 istniejące budynki na działce ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

 istniejące budynki na działkach sąsiednich ………………………….……………………... 

……………………………………………………………………………………………… 

 

II. Infrastruktura techniczna 

 zaopatrzenie w wodę……………………………………………………………………….. 

 zasilanie w energię elektryczną…………………………………………………………….. 

 odprowadzanie ścieków……………………………………………………………………. 

 ogrzewanie…………………………………………………………………………………. 



 zapotrzebowanie na gaz……………………………………………………………………. 

 sposób unieszkodliwiania odpadów………………………………………………………... 

 dostęp do drogi publicznej: 

- bezpośrednio do drogi ……………………………… nr ew. …...………………………. 

- drogą wewnętrzną oznaczoną nr. ew. gr ……………………………………………….. 

…………………………………… lub ustanowioną odpowiednią służebnością 

drogową na dz. nr ew. …………………………………………………………………… 

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

 

III. Przewidywany sposób zagospodarowania terenu wolnego od zabudowy w granicach 

terenu objętego wnioskiem: ………………………………………………………………… 

 

IV. Inne niezbędne informacje:…………………………………………………………………. 

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

Dotyczy inwestycji usługowych, produkcyjnych itp. 

1) przewidywane zatrudnienie:…………………………………………………………………... 

2) rodzaj usług lub produkcji…………………………………………………………………….. 

3) przewidywana niezbędna ilość miejsc parkingowych: 

 dla samochodów osobowych mieszkańców……….szt., na działce nr ew. ………………. 

 dla samochodów osobowych pracowników i klientów…….szt., na działce nr ew. ……… 

 dla samochodów dostawczych……..szt., na działce nr ew. ……………………………… 

Załączniki: 

1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawiony na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku na kopii mapy 

katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego teren, którego wniosek dotyczy, 

i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1 : 500 lub 1 : 1000, (minimum trzykrotna szerokość frontu działki) 

a w stosunku do inwestycji liniowych w skali 1: 2000 

2) charakterystykę inwestycji, obejmującą: 

a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię elektryczną, gaz oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także 

innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów oraz 

przedłożenie umów na ich dostawę od dysponentów poszczególnych sieci 

b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu w tym 

przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej 

c) koncepcja zabudowy na mapie w skali 1:500 lub 1 : 1000 (na kopii mapy przyjętej do zasobu) 

d) umowy na dostawę energii elektrycznej, wody, gazu oraz warunki na odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej 

e) wypisy z ewidencji gruntów - działki inwestora. 

 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………….……………… 
       (podpisy - wnioskodawcy/ów lub osoby działającej z upoważnienia) 
 

*niepotrzebne skreślić  
 
 
 
 


