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…….……………, dnia ………………. 

WNIOSKODAWCA / INWESTOR:                                                                          (miejscowość, data) 

……………………………………..… 
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji) 

…………………………………..…… 
(adres zamieszkania lub siedziby) 

……………………………………..… 
(kod pocztowy, miejscowość) 

…………………………………..…… 
(telefon kontaktowy) 

PEŁNOMOCNIK: 

……………………………………..… 
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji) 

…………………………………..…… 
(adres zamieszkania lub siedziby) 

……………………………………..… 
(kod pocztowy, miejscowość) 

……………………………………..… 
(telefon kontaktowy) 

WNIOSEK  

O WYDANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

         Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 wraz z późniejszymi 

zmianami) proszę o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji 

polegającej na: ................................................................................................................................. 

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

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

..........................................................................................................................................................
(rodzaj robót budowlanych: budowa, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania, zmiana konstrukcji 

dachu, wymienić wszystkie planowane budynki: rodzaj budynku, planowane: uzbrojenie terenu, urządzenia budowlane, szamba, 

przydomowe oczyszczalnie ścieków, zjazdy z dróg, stawy, studnie, silosy, maszty, itp. z podaniem parametrów) 

dla działki nr ewid. …..…..……………………….……………………........................................., 

arkusz ………..….…..., położonej w obrębie …..…...….…….….……............, gmina Drzewica. 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: 

Budynek nr 1 ……………………………...… (rodzaj budynku: mieszkalny, handlowy, usługowy, gospodarczy, itp.) 

 wymiar rzutu budynku od frontu:       istniejące: .......... m projektowane: od ............ m do ............ m, 

 wymiar rzutu boku budynku:              istniejące: .......... m projektowane: od ............ m do ............ m, 

 ilość kondygnacji:                               istniejące: ............................ projektowane: ............................., 
 wysokość budynku do okapu dachu:  istniejące: .......... m projektowane: od ............ m do ............ m, 

 wysokość budynku w kalenicy:          istniejące: .......... m projektowane: od ............ m do ............ m, 

 rodzaj dachu:                                       istniejące: ............................ projektowane: ............................., 
(jednospadowy, dwuspadowy, wielospadowy, namiotowy, itp.) 

 kąt nachylenia dachu:                          istniejące: ...........  projektowane: od .............  do .............. , 

 kierunek kalenicy głównej do frontu: istniejące: ............................ projektowane: .............................. 
(prostopadle, równolegle) 

Budynek nr 2 ……………………………...… (rodzaj budynku: mieszkalny, handlowy, usługowy, gospodarczy, itp.) 

 wymiar rzutu budynku od frontu:       istniejące: .......... m projektowane: od ............ m do ............ m, 

 wymiar rzutu boku budynku:              istniejące: .......... m projektowane: od ............ m do ............ m, 

 ilość kondygnacji:                               istniejące: ............................ projektowane: ............................., 
 wysokość budynku do okapu dachu:  istniejące: .......... m projektowane: od ............ m do ............ m, 

 wysokość budynku w kalenicy:          istniejące: .......... m projektowane: od ............ m do ............ m, 

 rodzaj dachu:                                       istniejące: ............................ projektowane: ............................., 
(jednospadowy, dwuspadowy, wielospadowy, namiotowy, itp.) 

 kąt nachylenia dachu:                          istniejące: ...........  projektowane: od .............  do .............. , 

 kierunek kalenicy głównej do frontu: istniejące: ............................ projektowane: .............................. 
(prostopadle, równolegle) 

BURMISTRZ DRZEWICY 

ul. Stanisława Staszica 22 

26 – 340 Drzewica 
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Budynek nr 3 ……………………………...… (rodzaj budynku: mieszkalny, handlowy, usługowy, gospodarczy, itp.) 

 wymiar rzutu budynku od frontu:       istniejące: .......... m projektowane: od ............ m do ............ m, 

 wymiar rzutu boku budynku:              istniejące: .......... m projektowane: od ............ m do ............ m, 

 ilość kondygnacji:                               istniejące: ............................ projektowane: ............................., 
 wysokość budynku do okapu dachu:  istniejące: .......... m projektowane: od ............ m do ............ m, 

 wysokość budynku w kalenicy:          istniejące: .......... m projektowane: od ............ m do ............ m, 

 rodzaj dachu:                                       istniejące: ............................ projektowane: ............................., 
(jednospadowy, dwuspadowy, wielospadowy, namiotowy, itp.) 

 kąt nachylenia dachu:                          istniejące: ...........  projektowane: od .............  do .............. , 

 kierunek kalenicy głównej do frontu: istniejące: ............................ projektowane: .............................. 
(prostopadle, równolegle) 

DLA OBIEKTÓW OBJĘTYCH WNIOSKIEM: 

 inwestycja w zabudowie zagrodowej  

 w gospodarstwie rolnym i prowadzonej działalności rolniczej  

 jeżeli TAK podać powierzchnię całego gospodarstwa rolnego inwestora ............................................. ha, 

 budynki inwentarskie: istniejąca obsada zwierząt .................... DJP, rodzaj zwierząt ..........................., 

 budynki inwentarskie: projektowana obsada zwierząt ............ DJP, rodzaj zwierząt ..........................., 

 budynki handlowe: powierzchnia sprzedaży ................... m2, asortyment .............................................., 

 budynki usługowe: rodzaj działalności ...................................................................................................., 

 budynki produkcyjne: rodzaj działalności ..............................................................................................., 

 budynki garażowe: ilość pojazdów ..................., typ pojazdów .............................................................., 

 stawy: głębokość ........................................... m, powierzchnia ......................................................... m2, 

 studnie: maksymalny pobór ....................... / dobę, głębokość od ...................... m do …................... m, 

 silos: wysokość ............................................. m, pojemność ............................................................. m3,  

 maszty: wysokość ................................................................................................................................ m, 

 inne: .......................................................................................................................................................... 

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

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

.................................................................................................................................................................., 

 istniejąca łączna powierzchnia zabudowy na działce: ............................................................................... m2, 

 wszystkie projektowane obiekty wraz z wymiarami należy wrysować na kopii mapy, 

 na kopii mapy należy wrysować linią ciągłą obszar inwestycji. 

ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE UZBROJENIA TECHNICZNEGO: 

 zapotrzebowanie na wodę: 

 z istniejącego przyłącza do sieci, 

 z istniejącej studni indywidualnej, 

 inne ...………………………………………...,  

 z projektowanego przyłącza do sieci, 

z projektowanej studni indywidualnej,

 zapotrzebowanie na energię elektryczną: 

 z istniejącego przyłącza do sieci, 

 z istniejącej instalacji indywidualnej, 

 inne ...………………………………………..., 

 z projektowanego przyłącza do sieci,  

 z projektowanej instalacji indywidualnej, 

 zapotrzebowanie na energię cieplną: 

 z istniejącej kotłowni indywidualnej, rodzaj paliwa ...………………………………………………., 

 z projektowanej kotłowni indywidulanej, rodzaj paliwa ...………………………………………….., 

 inne ...………………………………………..., 

 zapotrzebowanie na gaz: 

 z istniejącego przyłącza do sieci, 

 z istniejącego zbiornika, pojemność .......... m3, 

 inne ...………………………………………..., 

 z projektowanego przyłącza do sieci, 

 z projektowanego zbiornika, pojemność ......... m3, 

 sposób odprowadzania ścieków: 

 do istniejącego przyłącza do sieci, 

 do istniejącego zbiornika, pojemność ........ m3, 

 do istniejącej przydomowej oczyszczalni, 

 do projektowanego przyłącza do sieci, 

 do projektowanego zbiornika, pojemność ........ m3, 

 do projektowanej przydomowej oczyszczalni,

 sposób odprowadzania wód opadowych: 

 do istniejącego przyłącza do sieci deszczowej, 

 do istniejącego zbiornika, pojemność ........ m3, 

 na teren działki, 

 do projektowanego przyłącza do sieci deszczowej, 

 do projektowanego zbiornika, pojemność ........ m3,

 powstawanie i sposób (określić tylko w szczególnych przypadkach) unieszkodliwiania odpadów: 

 gospodarczo – bytowe (komunalne), 

 inne ...……………………………..................... 
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OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA: 

 dostęp do drogi publicznej: 

 faktyczny i legalny zjazd z drogi działka nr ewid. .............................................................................., 

 projektowany zjazd z drogi działka nr ewid. ......................................................................................., 

 służebność gruntowa działka nr ewid. ................................................................................................., 

 droga wewnętrzna działka nr ewid. ....................................................................................................., 

 własność / współwłasność działki nr ewid. ........................................................................................., 

 zapotrzebowanie na miejsca postojowe: 

 otwarta przestrzeń: ilość stanowisk ............, typ pojazdów ................................................................., 

 budynek garażowy: ilość stanowisk ............, typ pojazdów ................................................................. 

ODZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO: 

 opis oddziaływania na środowisko: ............................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................, 

 na kopii mapy należy wrysować linią przerywaną obszar oddziaływania inwestycji na 

środowisko. 

 

…………………………… 
                                                                                                                                          (podpis wnioskodawców) 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Kopia mapy zasadniczej, a w razie jej braku kopia mapy ewidencyjnej (wektorowej) w skali 1:500 

lub 1:1000, w przypadku inwestycji liniowych także 1:2000, obejmująca teren, którego dotyczy 

wniosek oraz obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać wraz z otoczeniem o szerokości nie 

mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu danej działki, nie mniej jednak niż 50 metrów. 

2. Ksero kopii mapy zasadniczej, a w razie jej braku kopii mapy ewidencyjnej (wektorowej) wraz 

z zaznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem, obszaru oddziaływania inwestycji na 

środowisko, narysowanymi planowanymi i objętymi wnioskiem obiektami. 

3. W przypadku wątpliwości w zakresie uzbrojenia technicznego – zapewnienie od zarządców sieci. 

4. W przypadku inwestycji stanowiących przedsięwzięcia mogące oddziaływać na środowisko, 

wymienione w przepisach o ochronie środowiska – decyzja środowiskowa. 

5. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 107 zł (zwolnione budownictwo 

mieszkaniowe) w Kasie Urzędu Miejskiego w Drzewicy (II piętro) lub na rachunek bankowy 

nr 23 9145 1011 4000 0156 2000 0025 Bank Spółdzielczy w Przysusze Oddział w Drzewicy. 

6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz 

z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. 

UWAGI URZĘDU: 

1. Opłata skarbowa za decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

ty nr .................................................................. z dnia ........................................., 

przelew na rachunek bankowy z dnia .................................................................................................., 

 zwolnienie z opłaty skarbowej w wysokości 107 zł na podstawie art. ..… ust. ..… pkt ..... ustawy 

  z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 wraz z późniejszymi 

  zmianami).
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ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE z 2016 r. poz.  L 119) informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy, 26 – 340 Drzewica,  

ul. Stanisława Staszica 22, tel. 48 375 60 91, e-mail ugm@drzewica.pl. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych poprzez adres e-mail: UGiMDrzewica@iod.mobi. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych, tj. wydania 

decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, odbiorcami Pani /Pana danych 

osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu 

prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych jest warunkiem 

prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Drzewicy. Konsekwencją odmowy podania danych 

będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

10. Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa 

się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE z 2016 r. poz.  L 119) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych we wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w celu 

realizacji czynności urzędowych, tj. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

 

…………………………… 
                                                                                                                                          (podpis wnioskodawców) 
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