
…………..……………………………... 
………………………………………………                                                                   (miejscowość, data) 
                   (imię i nazwisko, nazwa) 
 
………………………………………………………. 
                        (ulica i nr domu) 
 
………………………………………………………. 
            (kod pocztowy, miejscowość) 
 
nr telefonu kontaktowego:………………….. 

 
BURMISTRZ 
MIASTA I GMINY  
KOŹMIN WLKP. 
 
 

WNIOSEK 
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 
Na podstawie art. 50 ust.1, art.51 i art. 52 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym /Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ wnoszę o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego 
 

dla inwestycji polegającej na:……………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. OZNACZENIE TERENU I JEGO GRANIC: 

    a)  połoŜenie działki (adres):……………………………………………………………………….. 
   
    b)  oznaczenie geodezyjne – obręb …………………….., arkusz mapy …………., nr geodezyjny 

          działki ………………………………………………, powierzchnia w m² …………………..., 

          właściciel działki (imię, nazwisko, adres) …………………………………………………….. 

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

c) granice terenu objętego wnioskiem wraz z obszarem, na który  planowana  inwestycja  będzie  
oddziaływać (w odległości nie mniejszej niŜ trzykrotna szerokość frontu działki, nie mniejszej jednak 
niŜ 50 m), pokazano na załączonej kopii mapy zasadniczej (w 2 egzemplarzach). 

 
2.  OBECNY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TERENU – mieszkalnictwo, handel, usługi  
     (rodzaj, ilość zatrudnienia), aktywizacja gospodarcza (rodzaj, ilość zatrudnienia), rolnictwo,      inne:    
              

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

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

     ……………………………………………………………………………………………………... 
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3.  ISTNIEJĄCA ZABUDOWA  – rodzaj zabudowań (funkcje budynków) oraz  ich parametry 
     (powierzchnia  zabudowy w m², kubatura w m³, wysokość, ilość kondygnacji, rodzaj dachu itp.): 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………                       

 
4.  OKREŚLENIE PLANOWANEGO  SPOSOBU  ZAGOSPODAROWANIA TERENU       ORAZ 
CHARAKTERYSTYKI ZABUDOWY  

w  tym  przeznaczenia i gabarytów projektowanych  obiektów  budowlanych, przedstawione      
formie    opisowej   i graficznej  (jako   ewentualny   załącznik – koncepcja   urbanistyczno-     
architektoniczna, rysunek elewacji frontowej budynku). 
 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

5. PRZEWIDYWANE ORIENTACJE ZAPOTRZEBOWANIA NA MEDIA  I SKALA 
      ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO: 
 

a) zapotrzebowanie na wodę m³/dobę 

b) zapotrzebowanie na energię: 
    - elektryczną  

    - cieplną  

    - gazową  

c) przewidywana ilość ścieków: 
    - socjalno-bytowe m³/dobę 

    - technologiczne m³/dobę 

    - wody opadowe  
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d) przewidywany sposób odprowadzania 
lub oczyszczania ścieków 

 

e) przewidywany sposób unieszkodliwienia: 
   - odpadów stałych  

   - odpadów niebezpiecznych  

f)  inne emisje (np. hałas)  

g) obsługa komunikacyjna: 
   - ustalenia wjazdu i wyjazdu  

   - ilość miejsc parkingowo-postojowych szt. 

   - ilość samochodów osobowych szt./dobę 

   - ilość samochodów cięŜarowych szt./dobę 

h) przewidywane inne potrzeby z zakresu 
     infrastruktury technicznej 

 

 
6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJ I  ………………. 

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

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

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

     ……………………………………………………………………………………………………... 
 
7. DANE CHARAKTERYZUJ ĄCE WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO LUB       JEGO 
WYKORZYSTANIE ,  gdy inwestycja nie  wymaga  przeprowadzenia  postępowania        w  sprawie  
oceny  oddziaływania  na  środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie        
      środowiska ……………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………… 

8. PRZEWIDYWANY TERMIN PRZYST ĄPIENIA DO REALIZACJI ZABUDOWY LUB 

     ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                                                                                       ……………………………………. 
                                                                                                                  (podpis wnioskodawcy) 
 
 
UWAGA:  w miejscach nie dotyczących zakresu wniosku naleŜy wpisać „nie dotyczy”. 
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W załączeniu przedkładam ¹: 
 
    egzemplarze   mapy  zasadniczej  ²  z   zakreślonym  terenem  inwestycji  i  obszarem,  na    który  2 ٱ
planowana  inwestycja  będzie  oddziaływać – w  skali  1:500 lub 1:1000, a dla inwestycji liniowej równieŜ 
1:2000. 
 
 dane  właścicieli  działek  sąsiednich (imię i nazwisko, adres) oraz innych, w przypadku inwestycji ٱ
mogącej naruszyć ich interes prawny bądź uciąŜliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska. 
 
  umowę  o  wykonanie  uzbrojenia  terenu  zawartą  pomiędzy  inwestorem  a  gestorem  sieci, albo ٱ
umowę przedwstępną o  wykonanie  uzbrojenia  terenu  zawartą  pomiędzy inwestorem          a gestorem 
sieci,  w   przypadku   gdy  inwestor   nie  ma  prawa  do  dysponowania   nieruchomością  na  cele 
budowlane. 
 
 .koncepcję urbanistyczno-architektoniczną wraz z opisem, dotyczącą pkt 4. wniosku ٱ
 
 dowód wpłaty opłaty skarbowej ٱ
 
 .………………………………………………………………………………………………… :inne ٱ
                                                     ( np. raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko) 
 
 
¹ odpowiednie zaznaczyć, niepotrzebne skreślić 
² zgodnie  z  ustawą z dnia 27 marca 2003 r.  o  planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz. U. Nr 80/2003 r.,  
  poz. 717) oraz Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 2 – Dz. U. Nr 100/2000 r., poz. 1086 ze zmianami) 
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