
...................................                                                                   WÓJT  GMINY  RYTWIANY 
/data / 

 

 

 

 

                                                     W N I O S E K 

O USTALENIE  WARUNKÓW  ZABUDOWY . 

 

 

Wnioskodawca /inwestor/ : ................................................................................................... 

 /Imię i nazwisko , adres /    ................................................................................................... 

 

1. Nazwa zamierzenia budowlanego /wymienić planowane obiekty budowlane i określić 

    ich przeznaczenie / 

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

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

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

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

  

2. Określenie granic terenu objętego wnioskiem : 

- położenie działki /działek/ - ulica , nr porządkowy :..................................................... 

- oznaczenie geodezyjne:  obręb ................................... nr geodezyjny działki /działek/ 

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

- powierzchnia gospodarstwa rolnego w ha ..................................................................... 

Granice terenu objętego wnioskiem wskazano na załączonej , aktualnej kopii mapy 

zasadniczej wraz z obszarem na który planowana inwestycja będzie oddziaływać. 

 

 

3. Określenie zapotrzebowania na wodę, energię, obsługa komunikacyjna, sposób 

    odprowadzania i oczyszczania  ścieków , gromadzenia i usuwania odpadów 

    a także inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej: 

- przyłącz wodociągowy / z sieci czy własny/................................................................. 

- zapotrzebowanie na energię elektryczną ....................................................................  

- odprowadzenie ścieków /szambo, przydomowa oczyszczalnia, sieć kanalizacyjna / 

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

- zaopatrzenie w  gaz / z sieci czy z butli/ ....................................................................... 

- sposób unieszkodliwiania odpadów:.......................................................................... 

- obsługa komunikacyjna /zjazd istniejący, projektowany/ ....................................... 

- inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej  ............................................... 

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

 

 

4. Określenie planowanego zagospodarowania terenu /zabudowa jednorodzinna, 

       wielorodzinna, mieszkaniowa w zabudowie zagrodowej, garaż, gospodarczy,  

      handlowy, usługowy, produkcyjny, inny/ ................................................................. 

 

 

 

 



 

5. Charakterystyka parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące 

jej wpływ na środowisko : 

- rodzaj budynku /mieszkalny: jednorodzinny, wielorodzinny / 

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

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

- powierzchnia zabudowy / m2/ ................................................................................ 

- przybliżona kubatura  /m3 /.................................................................................... 

- ilość kondygnacji ......................................................................................................  

- szerokość elewacji frontowej /m/  ........................................................................... 

- geometria dachu /kąt nachylenia , wysokość kalenicy/ ........................................ 

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

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

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

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

budynek gospodarczy /parametry techniczne / : 

pow. zabudowy /m2/ ............................................................................................... 

przybliżona kubatura /m3/ .................................................................................... 

ilość kondygnacji  ................................................................................................... 

szerokość elewacji frontowej /m/ .......................................................................... 

kąt nachylenia dachu , wysokość kalenicy .......................................................... 

 

inne budynki lub obiekty /parametry techniczne / : 

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

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

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

 

   Uwaga: w przypadku planowanej budowy budynków: usługowych, handlowych, 

produkcyjnych, warsztatowych nie zaliczonych do inwestycji mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019r. poz. 1839/ należy podać technologię, 

przybliżoną wielkość produkcji i usług  oraz dane charakteryzujące wpływ na 

środowisko 

 

 

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

                                                         /podpis wnioskodawcy/ 

  

 

Załączniki do wniosku : 

1. 2  egz. mapy zasadniczej (syt.-wys.) obejmującej teren inwestycji powiększony o 

trzykrotną szerokość frontu działki, nie mniejszej niż 50 m /obszar analizowany na 

który inwestycja będzie oddziaływać/ w skali 1:500 lub 1:1000, a stosunku do 

inwestycji liniowych  również w skali 1:2000, lub w przypadku jej braku na kopii 

mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego  i 

kartograficznego. 

2. Wstępny projekt zagospodarowania terenu inwestycji na kopii mapy zasadniczej 

3. Warunki przyłączeniowe: energia elektryczna, wod – kan.  


