
Wnioskodawca

wóit gminy Bircza
37-74ł Bircza

WNIOSEK
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

lub
inwesĘcji celu publicznego

Na podstawte art. 52 ustawy z dnia?7 marca2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzermym ( Dz. U. Nr 80 poz.717) wnoszę o wydanie decyzji o wannkach zabudowy dla
inwesĘcji pod nazwą

na terenie nieruchomości położonej przry ulicy .'''......

Nr ewidencyjny działki

1.0. Granice terenu objętego wnioskiem
1.l. PołoŻenie terenu omaczono na mapie (fragment mapy zasadniczej miasta)
1.2. Opis terenu
- powierzchniaterenu ........... m'
- istniejące obieĘ budowlane iwządzeniana działce objętej wnioskiem

- istniejące obieĘ budowlarre i urządzenia na działkach są5iednich

- istniejące elemenĘ układu komunikacyjnego Ze wskazarriem dojazdu z drogi publicmej do

działki objętej wnioskiem
- istniejąca zieleń
_ inne elemenĘ istriejącego zagospodarowania terenu

2.0. Planowana funkcja i sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i

zagospodarowania terenu, według załączonej koncepcj i

2.l.Funkcje i sposób ząospodarowania terenu

Z.Z.Charaktery sĘka zabudowy i zagospodarowania terenu



3.0. Projektowane wyposazenie terenu w urządzenia in&astruktury technicmej (przezdziałki nr)

3.1. Zaopatrzenie w rvodę .....'...

3.2. Zaopatrzenie w energią elektry czllą..........

3.3. Sposob odprowadzania lub oczyszłzulia ścieków

3.4. Zaopatrzenie w gaz ....-::=.

3.5. Inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicmej

3. 6. Sposób unieszkodliwiarria odpadów

4.0. Charakterystycme pmameĘ technicme projektowanej inwestycji :

- Powierzchnia zabudowy ....... m2

- Powierzchnia ułtkowa .......' m2

- Kubatura ............ m3

WysokoŚc zabudowy .............. m.

5.0. Wptyw inwesĘcji na Środowisko : emisja pyłÓw, gazÓĘ zapachóq hałas'

promieni orł'arłi e, inne

Podpis
Załąv,aiki: ( w kopiach}
- 2 egz' kopii mapy zasadniczej (aktualnej)' przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
obejmującej teren którego wniosek dotyezy i obszar na ktory ta inwesĘleja bidzie oddziaĘwać' w skali 1: 500 lutl
l: 1000, a w stosrrnku do inwestycji liniowych również w skali l:2000 (dot. wyłącznie inwestycji
infrastrukhrralnych)
- l egz. wypisu uproszczonego z ewidencji gruntów ( Starostwo Powiatowę ) dla działek ąsiednich, a w
przypadku inwesĘcji liniowej - dla wszystkich działek przezktóre ono przebiega
- 1 egz. wypisu pebrego z ewidencji grurrtów (Starostwo Powiatowe) dla działek otrjętych rłnioskiem
przeznaczonych pod inwestycje kubaturowe.
- 1egz. \4Yrysu Z ewidencji gruntów ( Starostwo Powiatowe ) dla działek objęĘch wnioskiem oraz działek

ąsiednich
charalr1erystykę zatludowy i zagospodarowania terenu w Ęm przezraczenia i gabarytów projektowaoych
obiektów budowlanyc}r' przedstawioną w formię opisowej i gralrcznej
_ charakterystyczne prrnkĘ techniczne inwestycji oraz, w przypadku braku obowiąku przeprowadzenia
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpĘw na Środowisko.

opłata skarbowa:
- podanie 5 zł
- załączllki po 50 gr.

- dla budynków, budowli orazzvilęanych z nimi rnządzeń budowlanych przezrraczonych na prowadzenie
dzialalności gospodarczej
_ dla zespołu garazy składającego z najmni ej 3 garu4 oraz z:wtązartych z nimi urzĄdzeń 15 zł
-dlragałuĘ,budynkówgospodarczychibudynkówofimkcjimieszanej orazzvłiązarlychznimivządzefi38zł
- dla pozostalych 90 zł

UWAGA:
Wniosek winien być podpisany plzez wnioskodawcę (w przypadku osób {Łycznych) lub osoby
upoważnionej do skladania oświadczeń *oli w imieniu wnioskodawcy (w pozostaĘch prz1padkach).


