………..............................................................
(miejscowość, data)

Inwestor:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
(imię, nazwisko, nazwa, adres)

Pełnomocnik:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
(imię, nazwisko, adres, nr tel.)

WOJEWODA POMORSKI
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

WNIOSEK
O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 52 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U.2015.199.j.t.),
wnoszę o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
1.

Określenie inwestycji:
........................................................................................................................................................................................
(rodzaj inwestycji i funkcja obiektów budowlanych

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
oraz adres inwestycji, w tym numery ewidencyjne działek i numery obrębów)

2.

Granice terenu objętego wnioskiem zostały przedstawione na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku,
na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące 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 (załącznik nr 1 do wniosku).

3.

Charakterystyka inwestycji:

3.1. Przewidywane zapotrzebowanie na media (np. na dobę, na miesiąc, itp.):
•

woda:

z wodociągu miejskiego

ok. ……………….…….……………..

•

ścieki:

do kanalizacji miejskiej

ok. ……………….…….……………..

do szczelnego bezodpływowego zbiornika

ok. ……………….…….……………..

do celów bytowych

ok. ……………….…….……………..

do celów grzewczych

ok. ……………….…….……………..

z sieci miejskiej

ok. ……………….…….……………..

z własnego źródła ciepła

ok. ………………….…….…………..

z sieci miejskiej

ok. ……………….…….……………..

•

•

gaz:
ciepło:

•

energia elektryczna

•

inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej, w tym sposób odprowadzania wód opadowych, ścieków
przemysłowych, unieszkodliwiania odpadów:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.2. Opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu,
w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej
przekształceniu (w oparciu o informacje przedstawione w formie opisowej i graficznej - załącznik nr 2 do wniosku):
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..………………………………………..
……………………………………………………………………………………..……………………………………………..
………………………………………………………………………………………..…………………………………………..
3.3. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..………………………………………..
……………………………………………………………………………………..……………………………………………..
……………………………………………………………………………………..……………………………………………..
………………………………………………………………………………………..…………………………………………..
……………………………………………………………………………………..……………………………………………..
3.4. Dojazd do planowanej inwestycji - dostęp do drogi publicznej:
bezpośredni z ulicy

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

za pośrednictwem

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

istniejący

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

projektowany

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

3.5. Inne istotne informacje, materiały, opinie, wytyczne:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..………………………………………..
Załączniki do wniosku:
1.

mapa w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w skali 1:500 lub
1:1000 z określeniem granic terenu, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać
(2 egzemplarze mapy przy czym 1 egzemplarz mapy bez naniesień);

1a. w przypadku inwestycji liniowych:
mapa w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w skali 1:500,
1:1000 lub 1:2000 z określeniem granic terenu, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie
oddziaływać (2 egzemplarze mapy przy czym 1 egzemplarz mapy bez naniesień);
2.

zamierzenie inwestycyjne przedstawione w formie opisowej i graficznej (określenie planowanego sposobu
zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia
i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu),
dopuszcza się określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu na jednym egzemplarzu mapy opisanej
wyżej w pkt 1 lub 1a;

3.

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana na podstawie ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - w odniesieniu do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U Nr 213, poz.1397);

4.

pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu Inwestora (oryginał lub urzędowo poświadczony
pełnomocnictwa) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej - w przypadku ustanowienia pełnomocnika;

5.

opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z dnia 21.11.2012r.,
poz. 1282 z późn. zm.) wniesiona gotówką w kasie tut. Urzędu lub na konto nr: 93 1010 1140 0169 1313

odpis

9120 0000

...........................................................................................................
(podpis inwestora lub osoby będącej pełnomocnikiem)

