
WNIOSKODAWCA / INWESTOR:                                     ……………….,  dnia ……………….……………. 
                                                                                                     (miejscowość, data) 

……………………………………… 

(imię i nazwisko lub nazwa instytucji) 
 

…………………………………………………………… 

 (adres) 

……………………………………… 

(telefon kontaktowy) 

PEŁNOMOCNIK: 

……………………………… 

(imię i nazwisko lub nazwa instytucji) 
 

…………………………………………………………… 

(adres) 

……………………………………… 

(telefon kontaktowy) 

WNIOSEK 
O WYDANIE - DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

O WYDANIE - DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 
(niepotrzebne skreślić) 

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym - proszę o wydanie decyzji dla inwestycji polegającej na: 
(wymienić wszystkie planowane budynki, rodzaj robót budowlanych: budowa, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa, 

zmiana sposobu użytkowania, zmiana konstrukcji dachu + planowane: uzbrojenie terenu, urządzenia budowlane,  

zjazdy z dróg, studnie, szamba, stawy itp. z podaniem parametrów 

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

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

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

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

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

dla działek nr ewid. …………..…..…………………………………......................................................., 

położonych w obrębie …..…….…….….……............, gmina Drużbice . 

DLA OBIEKTÓW OBJĘTYCH WNIOSKIEM: 

  inwestycja w zabudowie zagrodowej,       w gospodarstwie rolnym i prowadzonej działalności rolniczej 

      NIE  /  TAK,       jeżeli TAK podać powierzchnię całego gospodarstwa rolnego…...………………… 

 

 dla obiektów inwentarskich: istniejąca obsada zwierząt……………..…..DJP (rodzaj…………………..…) 

                                                   projektowana obsada zwierząt……………..DJP (rodzaj……………….…….) 

istniejąca łączna powierzchnia zabudowy na działce ……………………………………………..….…………... 
 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI, 

- WSZYSTKIE OBIEKTY WRYSOWAĆ NA MAPĘ, W TYM NARYSOWAĆ np. rozbudowę,  

Budynek nr 1: ……………….……..               (wpisać rodzaj budynku np. mieszkalny, oznaczyć  na mapie przedmiot wniosku) 

wymiar rzutu budynku od strony wjazdu na działkę  - istniejące ……...m -  projektowane od ….….…. m do ………… m 

wymiar rzutu boku budynku                                       - istniejące ……...m -  projektowane od ….….…. m do ………… m 

powierzchnia zabudowy                 -  istniejąca ......... m
2 

- projektowana od .............. m
2
 do .............. m

2
  

ilość kondygnacji                                                        - istniejące ……………..…….. projektowane ……………………… 

wysokość budynku do okapu dachu                         - istniejące ……...m -  projektowane od ….….…. m do ………… m  

wysokość budynku w kalenicy                                  - istniejące ……...m -  projektowane od ….….…. m do ………… m  

rodzaj dachu (jedno-, dwu-, wielospadowy, namiotowy) - istniejący ………………….. projektowany …………………… 

kąt nachylenia dachu                                     - istniejący………....................projektowany od …...…. st. do ……..…… st. 

kierunek kalenicy głównej projektowanej (prostopadle, równolegle   - do drogi , - do granicy bocznej)-właściwe podkreślić 

Budynek nr 2: ……………….……..               (wpisać rodzaj budynku np. mieszkalny, oznaczyć  na mapie przedmiot wniosku) 

wymiar rzutu budynku od strony wjazdu na działkę  - istniejące ……...m -  projektowane od ….….…. m do ………… m 

wymiar rzutu boku budynku                                       - istniejące ……...m -  projektowane od ….….…. m do ………… m 

powierzchnia zabudowy                 -  istniejąca ......... m
2 

- projektowana od .............. m
2
 do .............. m

2
  

ilość kondygnacji                                                        - istniejące ……………..…….. projektowane ……………………… 

wysokość budynku do okapu dachu                         - istniejące ……...m -  projektowane od ….….…. m do ………… m  

wysokość budynku w kalenicy                                  - istniejące ……...m -  projektowane od ….….…. m do ………… m  

rodzaj dachu (jedno-, dwu-, wielospadowy, namiotowy) - istniejący ………………….. projektowany …………………… 

kąt nachylenia dachu                                     - istniejący………....................projektowany od …...…. st. do ……..…… st. 

kierunek kalenicy głównej projektowanej (prostopadle, równolegle   - do drogi , - do granicy bocznej)-właściwe podkreślić 

Wójt Gminy Drużbice 

97-403 DRUŻBICE 77A 



Budynek nr 3: ……………….……..               (wpisać rodzaj budynku np. mieszkalny, oznaczyć  na mapie przedmiot wniosku) 

wymiar rzutu budynku od strony wjazdu na działkę  - istniejące ……...m -  projektowane od ….….…. m do ………… m 

wymiar rzutu boku budynku                                       - istniejące ……...m -  projektowane od ….….…. m do ………… m 

powierzchnia zabudowy                 -  istniejąca ......... m
2 

- projektowana od .............. m
2
 do .............. m

2
  

ilość kondygnacji                                                        - istniejące ……………..…….. projektowane ……………………… 

wysokość budynku do okapu dachu                         - istniejące ……...m -  projektowane od ….….…. m do ………… m  

wysokość budynku w kalenicy                                  - istniejące ……...m -  projektowane od ….….…. m do ………… m  

rodzaj dachu (jedno-, dwu-, wielospadowy, namiotowy) - istniejący ………………….. projektowany …………………… 

kąt nachylenia dachu                                     - istniejący………....................projektowany od …...…. st. do ……..…… st. 

kierunek kalenicy głównej projektowanej (prostopadle, równolegle   - do drogi , - do granicy bocznej)-właściwe podkreślić 

INNE OBIEKTY –  np. (staw: głęb ………pow...........), silos (pojemność …..m
3
  wysokość…….) 

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

powierzchnia sprzedaży i asortyment (budynki handlowe) ………………………………………… 

rodzaj działalności usługowej (budynki usługowe) ……………………………………….………… 

rodzaj działalności produkcyjnej (budynki produkcyjne) …………………….……………………… 

rodzaj i ilość pojazdów przewidzianych do garażowania (garaże) ...………………………….……… 

 

ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE UZBROJENIA TECHNICZNEGO: 

Zapotrzebowanie na wodę:  
z istniejącego przyłącza do sieci, z projektowanego przyłącza do sieci, 

inne (np. ze studni – podać parametry - maks. pobór…….…./dobę, - głębokość od……… do …….. )  

Zapotrzebowanie na energię elektryczną: (niepotrzebne skreślić) 

 

........................................................................................., 

Zapotrzebowanie na energię cieplną:  
 

.................................................................................................................., 

Zapotrzebowanie na gaz: istniejący zbiornik na gaz, projektowany (podać wielkość) ………………………… 

Sposób odprowadzania ścieków:  

do istniejącego zbiornika  do istniejącej oczyszczalni przydomowej   z istniejącego przyłącza do sieci,    

do projektowanego zbiornika do projektowanej  oczyszczalni przydomowej  

– podać parametry…………..…… od ………. do ……….. 

do proj. przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej 

Sposób odprowadzania wód opadowych: 

do sieci kanalizacji deszczowej    na teren działki  …………..istniejącego /projektowanego  

– podać parametry…………..…… od ………. do ……….. 

Odpady: gospodarczo – bytowe (komunalne)………………………………… inne ...………………………………... 
 

Obszar oddziaływania inwestycji na środowisko (oznaczyć na mapie) + opisać:….…………… 

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

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA – dostęp do drogi publicznej: 

zjazd z drogi nr ewid. ………………………..…… ------ (niepotrzebne skreślić) 

służebność gruntowa działki nr ewid  ………………….…. 

droga wewnętrzna nr ewid. ………………….……….… 

wid  ……………………….…. 

planowane miejsca postojowe dla samochodów: ilość stanowisk ......., typ samochodów …………… 

     

  WRYSOWAĆ na MAPĘ – dotyczy celu publicznego i warunków zabudowy: 
granice terenu objętego wnioskiem (nie muszą pokrywać się z granicami działki – numery działek terenu 

objętego wnioskiem muszą odpowiadać numerom wymienionym w tekście wniosku), 

obszar oddziaływania inwestycji, wszystkie planowane obiekty, dla budynków wrysować kalenice 

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

                                                                                                                             (podpis wnioskodawców – wszystkie) 
ZAŁĄCZNIKI: 

1. Kopia mapy zasadniczej, a w razie jej braku kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:500 lub 1:1000,w przypadku inwestycji liniowych także 1:2000, 

obejmująca teren, którego dotyczy wniosek oraz obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać wraz z otoczeniem o szerokości nie mniejszej  
niż trzykrotna szerokość frontu danej działki, nie mniej jednak niż 50 metrów. 

2. Ksero kopii mapy zasadniczej, a w razie jej braku kopii mapy ewidencyjnej wraz z zaznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem, obszaru 

oddziaływania inwestycji na środowisko, narysowanymi planowanymi i objętymi wnioskiem obiektami. 
3. W zakresie uzbrojenia technicznego – zapewnienie dostaw od zarządców sieci. 

4. W przypadku inwestycji stanowiących przedsięwzięcia mogące oddziaływać na środowisko, wymienione w przepisach o ochronie środowiska  

– decyzja środowiskowa. 

5. Opłata skarbowa za decyzję o warunkach zabudowy (oprócz właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego dotyczy wniosek ) – 598 zł. 

6. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł. 


