Inwestycje kubaturowe

Wasilków, dnia …………….………..
Wnioskodawca:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
tel. ……………………………………….
Pełnomocnik:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
tel. ……………………………………….

BURMISTRZ WAS ILKOWA
WNIOSEK
O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust. 1 oraz art. 52 ust. 1, w zgodzie z art. 52 ust. 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszę
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
………………………………………………………………………………….........…………………...
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………….…
zlokalizowanej na działkach o nr ew. ……….......…………………………..........................
w obrębie geodezyjnym ………………, gm. Wasilków. Granice terenu inwestycji oznaczono
kolorem …................... na kopii mapy zasadniczej załączonej do niniejszego wniosku.
1. Usytuowanie obiektów na działce zgodnie z załącznikiem graficznym.
2. Charakterystyka planowanej zabudowy:
2.1 Budynki:
Przeznaczenie budynków (szkoła
publiczna, obiekt ochrony zdrowia,
inny- podać jaki)

1)

Szerokość elewacji frontowej (± 20 %)

.......................... m

Wysokość głównej kalenicy

do …………….. m

do ………….. m

do ………….. m

do ………….. m

Wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej

od…..m do…..m

od…..m do…..m

od…..m do…..m

od…..m do…..m

Kierunek głównej kalenicy w stosunku
do frontu działki (równoległy,
prostopadły, inny – podać jaki)
Geometria dachu (jednospadowy,
dwuspadowy, wielospadowy, inny –
podać jaki)

…………………….

2)

……………………….

.......................... m

3)

………………………

.......................... m

4)

……………………...

.......................... m

..……………………

..……………………

..……………………

..……………………

..……………………

..……………………

..……………………

..……………………

Kąt nachylenia połaci dachowych

od .......° do....... °

od .......° do....... °

od .......° do....... °

od .......° do....... °

Powierzchnia handlowa (w przypadku
gdy taka funkcja jest planowana)

do …………. m2

do …………. m2

do …………. m2

do …………. m2

*) niepotrzebne skreślić

Inwestycje kubaturowe

2.2. Budowle (podać rodzaj budowli oraz ich parametry techniczne): ………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
3. Potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej:
RODZAJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
Woda

SPOSÓB
ZAOPATRZENIA:

NA WARUNKACH WYDANYCH
PRZEZ:

Z (projektowanej / istniejącej) sieci
Wodociągi Białostockie / Zakład
Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie*)
wodociągowej / Studnia własna kopana
/ Studnia własna wiercona*)
Odprowadzanie ścieków
Do (projektowanej / istniejącej) sieci
Wodociągi Białostockie / Zakład
Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie*)
kanalizacji sanitarnej / Do zbiornika
szczelnego / Do przydomowej
oczyszczalni ścieków*)
Energia elektryczna
PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
Z (projektowanej / istniejącej) *) sieci
elektroenergetycznej
Inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej lub dodatkowe istotne informacje:

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. Obsługa komunikacyjna: projektowany / istniejący*) zjazd z drogi …………………, którą
stanowi działka o nr ew. ……….......................
5. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz/lub dane charakteryzujące jej
wpływ na środowisko ………………………………………………………………………..……...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
6. Inne informacje o inwestycji i sposobie zagospodarowania terenu ……………………….......
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
......................................................
podpis wnioskodawcy / pełnomocnika*)
Załączniki (należy potwierdzić zgodność z oryginałem załączników w formie kopii):
1/ 1 egz. kopii mapy zasadniczej pozyskanej z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(Białystok ul. Mickiewicza 3) obejmującej teren, którego wniosek dotyczy, i obszar, na który ta inwestycja będzie
oddziaływać (złożony do formatu A4).
2/ Załącznik graficzny określający granice terenu inwestycji, planowany sposób zagospodarowania terenu oraz
projektowane obiekty budowlane (złożony do formatu A4).
3/ Warunki zasilania w energię elektryczną (PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o., Białystok, ul. Elektryczna 13).*)
4/ Warunki zasilania w wodę i odprowadzania ścieków (Wodociągi Białostockie, Białystok ul. Młynowa 52/1, lub
w przypadku gdy inwestycja zlokalizowana jest w Rybnikach lub w Nowodworcach (tylko ul. Zaciszna) – Zakład
Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie, ul. Białostocka 7 pok. 21).*)
5/ Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku gdy planowana inwestycja należy do
przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – informacja w Urzędzie
Miejskim w Wasilkowie pok. 23).*)
6/ Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku wniosku składanego przez
osobę prawną).*)
7/ Dowód wpłaty opłaty skarbowej (w przypadku gdy taki obowiązek wynika z ustawy o opłacie skarbowej).*)
8/ Inne załączniki: ……………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
….
Dodatkowe informacje dotyczące niniejszego wniosku w UM w Wasilkowie pok. 4, tel. 85 718 54 00 w. 14 lub 26
*) niepotrzebne skreślić

