
        ……………………………, dnia………………. 
 
Wnioskodawca/inwestor: 
……………………………………….  
 
………………………………………. 
 
………………………………………. 
   (imię, nazwisko, adres, nr tel) 
 

                                                            WÓJT GMINY OBRYTE 
 

Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji  inwestycji celu publicznego 
 Na podstawie ustawy z dnia 27 marca  2003  r. o planowaniu i zagospodarowaniu                           

       przestrzennym  (Dz. U. Nr 80, poz. 717 za zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy   dla   
       inwestycji   niżej podanej charakterystyce: 

1. Adres inwestycji (miejscowość, ulica, nr ewid. działki/działek): 
 
……………………………………………………………………………………………….……… 

 
      Granice terenu objętego wnioskiem przedstawia na kopii mapy zasadniczej (katastralnej) w skali    
 

.............................................i zostały oznaczone linią koloru………………………………     
2.   Rodzaj zamierzenia inwestycyjnego  tj. rodzaj planowanych robót budowlanych (np. budowa/wykonanie,   
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego lub prace na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części) oraz przeznaczenie 
planowanego obiektu (np. budynek mieszkalny jednorodzinny, wielorodzinny, usługowy, handlowy, gospodarczy, 
garaż)      

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

 

3. Sposób zagospodarowania terenu i charakterystyka zabudowy tj.: 
-planowana lokalizacja projektowanego zamierzenia została oznaczona na załączonej do wniosku 
kopii mapy zasadniczej 
-przewidywany przebieg projektowanych inwestycji liniowych (sieci uzbrojenia, przyłączy, drogi 
dojazdowej) oznaczono na mapie linią koloru……………………………………….......... 
-charakterystyka planowanej zabudowy: 
-powierzchnia zabudowy budynku:…………………………………………………………….m² 
-wysokość zabudowy (liczba kondygnacji nadziemnych)………………………………………… 
-szerokość elewacji frontowej:…………………………………………………………………….. 
-rodzaj dachu (jedno-, dwu-, lub wielospadowy):…………………………………………………. 
-kąt nachylenia połaci dachowych:………………………………………………………………… 
-wysokość kalenicy od średniego poziomu do terenu przed wejściem do budynku:……………… 
-wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki:…………………………… 
-rodzaj konstrukcji dachowej:……………………………………………………………………… 
-rodzaj pokrycia dachowego:………………………………………………………………………. 
-w przypadku, gdy zabudowa projektowana jest styczną do granicy sąsiedniej działki należy podać   
 nr ewid. tej działki:………………………………………………………………………………… 
-w przypadku realizacji obiektu handlowego należy podać przewidywaną powierzchnię sprzedaży   
 (tj., część budynku, biura, komunikację, pomieszczenia socjalne i inne pomieszczenia      
  pomocnicze):…………………………………………………………………………………….m² 

4. Charakterystyczne parametry techniczne projektowane inwestycji (np. informacje  



zawierające dane na temat charakterystycznych etapów realizacji planowanej inwestycji – 
budowy, rodzajów technologii i procesów związanych z przewidywaną działalnością gospodarczą) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6.    W przypadku braku obowiązku przeprowadzania postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące wpływ zamierzenia inwestycyjnego na 
środowisko (np. emisja pyłów, gazów, zapachów, hałasu, promieniowania lub inne możliwe do 
wystąpienia uciążliwości spowodowaną realizacją inwestycji)  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
7.  Potrzeby inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej tj. przewidywane    
zapotrzebowanie inwestycji w: 
 
-wodę:.................................................................................................................................................. 
 
-energię elektryczną:……………………………………………………………................................ 
 
-sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków:……………………………………………………. 
 
-sposób postępowania z odpadami lub ich unieszkodliwiania:……………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
-sposób ogrzewania obiektów kubaturowych (podać rodzaj czynnika grzewczego)………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
-inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej:………………………………………………. 

 
8. Inne istotne informacje na tematy inwestycji: 
 
-przewidywana liczba miejsc parkingowych:………………………………………………szt,. 
 
-przewidywana powierzchnia dróg i parkingów:……………………………………………m² 
 
-przewidywana powierzchnia biologicznie czynna:…………% całego terenu objętego wnioskiem 

 
Określenie dostępu do drogi publicznej tj. obsługa komunikacyjna – dojazd do terenu 
inwestycji odbywał się będzie (podać od jakiej ulicy/podać nazwę/lub nr ewid. drogi publicznej, 
ewentualnie w razie braku bezpośredniego dostępu do drogi podać, przez które działki/podać nr 
ewid. działek/nastąpi dojazd) a także określenie zjazdu na drogę publiczną (czy istnieje zjazd czy 
wymaga realizacji 

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

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

                                                                                                                      ( podpis wnioskodawcy) 
 

Do wniosku dołączam: 
 



1. 3 egz. kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej przyjętych 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego 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 z oznaczeniem granic 
terenu objętego wnioskiem. 

2. opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (część 
graficzna zawierająca czytelne określenie granic terenu objętego wnioskiem, planowanie 
zagospodarowanie terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów). 

3. opinie lub umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, 
gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu inwestycji: 
-zapewnienie Zakładu Energetycznego o możliwości zasilania w energie elektryczną 
planowanej inwestycji. 
-oświadczenie odpowiedniej firmy o wywozie nieczystości płynnych. 
-oświadczenie odpowiedniej firmy o wywozie nieczystości stałych. 
-pismo o możliwości przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej. 

      4.    raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub informacje o przedsięwzięciu   
             określonego w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z  
             2006r. Nr 902, poz. 902), w przypadku przedsięwzięć zaliczanych lub znacząco oddziaływać   
             na środowisko. 
      5.    opłatę skarbową na podstawie załącznika do umowy z dnia 9 września 2000r. o opłacie  
             skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635) w wysokości: 107 zł za wydanie decyzji o    
             warunkach zabudowy. Jednocześnie zgodnie z art. 2 ust. 1 ptk 2 nie podlega opłacie   
             skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego. 

          w przypadku składania wniosku przez Pełnomocnika pełnomocnictwo udzielone osobie     
      działającej w imieniu wnioskodawcy. 

Załączniki  wymagane  do  wniosku  o  warunki  zabudowy 
Zaświadczenie na odbiór ścieków komunalnych: 

 
z Urzędu Gminy w Obrytem pokój nr 9 

Zaświadczenie na odbiór odpadów komunalnych stałych: 
 

-MPK Sp. z o.o. Ostrołęka (29) 769-18-00 
-BŁYSK BIS Sp. z o.o.,  Maków Mazowiecki, tel. (29) 717-22-34 

 
Warunki przył ączenia do sieci elektroenergetycznej: 

 
Zapewnienie o możliwości zasilania w energię elektryczną planowanej inwestycji na działce  
-Zakład Energetyczny w Wyszkowie, ul. Pułtuska 116, 07-200 Wyszków 
 

Zgoda na podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej (dotyczy miejscowości 
zwodociągowanych ) 

 
Urząd Gminy Obryte pokój nr 9 
 
 

3 egzemplarze mapy do celów opiniodawczych: 
 

Starostwo Powiatowe w Pułtusku 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (wejście E) 
ul. Białowiejska 5 
06-100 Pułtusk 

 


