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Łasin, dnia…………...… 

…………………………………………………… 

                     (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

                       

…………………………………………………… 

                                       (adres) 

 

…………………………………………………… 

 

……………………………………………………  

                                (numer telefonu) 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin 

 

 

WNIOSEK O USTALENIE  

WARUNKÓW ZABUDOWY / DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU 

PUBLICZNEGO * 

 

Uwaga! 

Wniosek należy wypełnić dokładnie i czytelnie. 

W miejscach nie dotyczących zakresu inwestycji należy wpisać „nie dotyczy”. 

 

dla działki nr………….. położonej przy drodze gminnej/ powiatowej/ wojewódzkiej/ 

krajowej* o nr ………….. w miejscowości………………….. obręb ……………….. 

 

Całkowita wielkość gospodarstwa rolnego, którego wnioskodawca jest właścicielem (ha) …………………… 
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Charakterystyka inwestycji: 

 

Rodzaj zabudowy * : 

 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                    - zabudowa produkcyjna 

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna                    - zabudowa produkcyjno - usługowa  

- zabudowa zagrodowa                                                 - zabudowa magazynowo - składowa 

- zabudowa usługowa                                                   - obiekty infrastruktury technicznej 

- inna………………………………. 

 

Inwestycja polegająca na :  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Parametry inwestycji: 

 

1. Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów budowlanych (m
2
)
 
: 

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

 

2. Szerokość elewacji frontowej projektowanych obiektów budowlanych (m): 

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

 

3. Wysokość projektowanych obiektów budowlanych (m): 

…………………………………………………………………………………………... 
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4. Liczba kondygnacji: ………… w tym:  

 

- poddasze użytkowe / bez poddasza użytkowego* 

 

- podpiwniczenie / bez podpiwniczenia* 

 

5. Geometria dachu *: 

1) ilość połaci: 

a) płaski  

b) jednospadowy  

c) dwuspadowy 

d) wielospadowy 

e) inny ………………………………………………………………. 

 

2) kąt nachylenia połaci: …………….. 

3) pokrycie dachu: 

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

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

 

Obsługa komunikacyjna nieruchomości*:  

1) zjazd: istniejący / projektowany 

2) dostęp bezpośredni/ pośredni do drogi publicznej: gminnej/ powiatowej / 

wojewódzkiej / krajowej 

! w przypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej należy przedstawić 

prawo przejścia i przejazdu przez nieruchomości sąsiednie ………………………… .…… 

……………………………………………………………………………………………….

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

 

Zapotrzebowanie na media: 
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1. Sposób zapotrzebowania na wodę * (istniejące / projektowane przyłącze) 

……………………………………………………………………………………… 

  

 

2. Sposób zapotrzebowania na energię elektryczną * (istniejące / projektowane 

przyłącze) 

……………………………………………………………………………………… 

 

3. Sposób odprowadzania ścieków * (istniejące przyłącze do gminnej sieci 

kanalizacyjnej / projektowane przyłącze do gminnej sieci kanalizacyjnej / zbiornik 

bezodpływowy na nieczystości ciekłe / przydomowa oczyszczalnia ścieków / inne) 

……………………………………………………………………………………… 

 

4. Sposób unieszkodliwiania odpadów 

……………………………………………………………………………………… 

 

Charakterystyka zabudowy na działkach sąsiednich dostępnych z tej samej drogi 

publicznej: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

  

Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

! w przypadku budynków inwentarskich liczba planowanych dużych jednostek 

przeliczeniowych inwentarza (DJP): ……………………………………………………….. 
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Powierzchnia sprzedaży (dotyczy obiektu handlowego): 

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

 

 

 

 

 

Załączniki:  

 

1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 obejmująca teren inwestycji oraz 

obszar na który inwestycja będzie oddziaływać – 2 egzemplarze 

2. Przedstawiony w sposób graficzny ( na kopii mapy zasadniczej ) planowany sposób 

zagospodarowania terenu 

3. Wypis z rejestru gruntów 

4. Dowód opłaty skarbowej w wysokości 107 zł 

5. Inne : …………………………………………………………………………………...  

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

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

 

 

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

                                                                  (podpis wnioskodawcy lub osoby będącej pełnomocnikiem) 

 

 

 


