Osie, dnia...........................
………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………….
imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon

Wójt Gminy Osie
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

WN IO SEK
- o w yd a n ie decyz ji o w ar u nk ach z ab u d owy
- o ust a len iu lok a lizac ji ce lu p u b licz n e go '
Proszę o wydanie decyzji dla inwestycji polegającej na:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
na działce nr..........................................................................................

położonej w miejscowości

............. ……………………………………. przy ulicy...................................................................przy
czym granice terenu objętego wnioskiem przedstawiono na załączonej mapie w skali.............................
Ch ar ak t er y s ty k a i n wes ty c j i :
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania
ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również
sposobu unieszkodliwiania odpadów:
-

obsługa komunikacyjna*
istniejący/ projektowany zjazd z drogi: krajowej / wojewódzkiej / powiatowej / gminnej nr
dz………………………….
służebność przychodu/przejazdu przez działki nr………………………………………….;

-

zasilanie w wodę*
istniejące przyłącze do wodociągu - umowa z dnia………………………………………..
projektowane przyłącze do wodociągu komunalnego;
istniejące / projektowane ujęcie własne;

-

odprowadzenie ścieków sanitarnych*
istniejące przyłącze do kanalizacji- umowa z dnia……………………………………
projektowane przyłącze do kanalizacji komunalnej;
istniejący / projektowany bezodpływowy zbiornik na ścieki;
istniejąca./ projektowana przydomowa oczyszczalnia ścieków biologiczna / chemiczna;

-

źródło ogrzewania budynku*
istniejące. / projektowane centralne ogrzewanie z kotłem na paliwo stałe / gaz / olej;
istniejące / projektowane pompa ciepła;
istniejące / projektowane ogrzewanie elektryczne;
istniejące/projektowane inne…………………………………………………………………….

-

zasilanie w energię elektryczną*
istniejące przyłącze- umowa z dnia……………………………………………………………
projektowane przyłącze;

-

składowanie odpadów stałych
pojemniki z wywozem na wysypisko śmieci;
inne…………………………………………………………………………………………………

-

miejsca postojowe
...........................................................................................................................................

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:
-

powierzchnia zabudowy [m2] od ..........................do…………………….................;

-

powierzchnia rozbudowy[m2] od ………………………do………………………..;
szerokość elewacji frontowej od strony drogi, [mb]
od ………………………………………..do......................................;

-

wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (od średniego poziomu terenu przed
wejściem do budynku do rzutu krawędzi połaci dachowej na ścianę), jej
gzymsu lub attyki .[mb] od……………………………………………..do………………….;
- budynek podpiwniczony ………………….tak………………………..nie……………………….;
-liczba kondygnacji (podziemnych, nadziemnych): do……………………………………

-

geometria dachu:
kąt nachylenia połaci dachowych[stopnie ]od …………………do …………………..;
wysokość głównej kalenicy [mb] od …………..do …………..…....….…………….;
układ połaci dachowych ………………………………………………………..……………….;
kierunek głównej kalenicy do frontu działki………………...…………………....…………...;
pokrycie dachu ( dachówka, blachodachówka, blacha, gont bitumiczny)…………………

-

powierzchnia sprzedaży / usług / ilość miejsc konsumpcyjnych ,[m2]:
.......................................... / .......................................................... /………………………………….;

-

szczegółowe określenie usług ................................................................................. ……………..;

c) dane charakteryzujące wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku braku
obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko)
-

rodzaj odpadów…………………………………………………………………………………….……..;

-

ilość odpadów…………………………………………………………………………………………..…;

-

inne………………………………………………………….………………………...……………………;

Teren, na którym planuję / planujemy zrealizować wnioskowaną inwestycję stanowi :
własność / użytkowanie wieczyste wymienionych niżej osób:
1……………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………………

Określenie klasy i użytków gruntów na którym planuję/ planujemy zrealizować wnioskowaną inwestycję
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………. .........................................................
(podpis)

* - niepotrzebne skreślić
Załączniki:
- 1 egz. mapy w skali:…………. sytuacyjno - wysokościowej lub ewidencyjnej obejmującej obszar nie mniejszy niż trzykrotna
szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 50 m, do celów opiniodawczych egz.;
- kopia mapy z lokalizacją inwestycji;
- zapewnienie / warunki dostawy prądu ;
- zapewnienie / warunki dostawy wody i odbioru ścieków;
- prawo dostępu do drogi publicznej;
Oplata skarbowa w wysokości ……………… zł uiszczona winna być w dniu składania wniosku w kasie
Urzędu………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

