
         Trojanów, dnia………………… 

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

( imię i nazwisko ) 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

( adres ) 

Wójt  Gminy      

Trojanów 

WN IO S EK  o ustalenie 
warunków zabudowy 

W oparciu o art. 52, 54, 59 i 64 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym    (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 póz. 717 z późn. zm.) zgłaszam wniosek w sprawie ustalenia warunków 

zabudowy dla inwestycji polegającej na: 

( wymienić rodzaj inwestycji) 

na nieruchomości położonej w na 

działce nr .............................. 

stanowiącej własność 

Proszę podać następujące dane charakteryzujące planowana inwestycję: 

1.   Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej 

braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 

lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000: 

2a. Określenie : 

1). Zapotrzebowania na wodę 

2). Zapotrzebowania na energię...................................... 

3). Sposobu odprowadzenia lub oczyszczania ścieków. 

4). Sposobu unieszkodliwiania odpadów........................ 

2b. Określenie: 

1). Planowanego sposobu zagospodarowania terenu. 



2). Charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu (w tym przeznaczenie i 

gabaryty projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej) 

2c. Określenie: 

1). Charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji 

2). Danych charakteryzujących wpływ planowanej inwestycji na środowisko (w przypadku braku obowiązku 

przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko)................................................................................... 

3. Określenie obsługi komunikacyjnej: 

4. Do wniosku należy dołączyć: 

1.   Kopię mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej, przyjętej do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta 

inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 

1:2000 (* mapa powinna pokazywać otoczenie wokół obszaru objętego wnioskiem równe trzem frontom tego 

obszaru) 

2.   Charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu przedstawioną w formie opisowej i graficznej (w tym, np.: 

krótki opis inwestycji, koncepcję rzutu parteru i koncepcję jednej lub dwóch elewacji). Opracowania te powinny 

informować o n/w parametrach technicznych przedsięwzięcia: pow. zabudowy szerokość elewacji frontowej wysokość 

górnej krawędzi elewacji frontowej geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych) 

3.    Szkic zagospodarowania terenu na kserokopii mapy opisanej w pkt l, 

4.   Zapewnienie (umowa) o możliwości podłączenia się do sieci od właściwej jednostki organizacyjnej, 

5.   Wypisy z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem oraz skrócony wypis z rejestru gruntów dla sąsiednich 

działek, 

6.    Opinie i uzgodnienia t.j. zgoda Starosty Powiatu Garwolińskiego na odstąpienie od przepisów 

techniczno-budowlanych, zgoda zarządcy drogi na przybliżenie linii zabudowy, itp. 

5. Opłata skarbowa w wysokości: 107,-zł 

(wnioski dotyczące budownictwa mieszkaniowego nie podlegaj ą opłacie skarbowej). 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

           (podpis wnioskodawcy)                


