
                       

 
                                                                                               ..…………………dnia .............. 
 
............................................................................... 
         imię i nazwisko wnioskodawcy 
............................................................................... 
 
............................................................................... 
                           adres 
...............................................................................                                        WÓJT GMINY OJRZEŃ                        
                                                                                                    ul. Ciechanowska 27 

..................................................................                                  06-456 Ojrzeń 

                         telefon 

 
W N I O S E K 

o  ustaleniu lokalizacji celu publicznego 

 
dla inwestycji polegającej 
na .................................................................................................... 

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

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

I. Oznaczenie granic terenu objętego wnioskiem: 
1. Położenie działki, której wniosek dotyczy 

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

........................................................................................................................................ 
2. Numer działki............................................................................................................ 
II. Zagospodarowanie terenu 
1.Charakterystyka -sposób  zagospodarowania działki 
................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
(nowa zabudowa i zagospodarowanie, uzupełnienie istniejącego zagospodarowania, zmiana sposobu 
użytkowania obiektu lub jego cześci) 

 

III.Charakterystyka planowanej zabudowy 

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

              zabudowa mieszkaniowa w tym wielorodzinna lub jednorodzinna (budynek wolnostojacy, dobudowa, 
rozbudowa lub nadbudowa, podpiwniczony) zabudowa usługowa, zabudowa zagrodowa w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, zabudowa produkcyjna, drogi publiczne, drogi wewnętrzne, obiekty 
infrastruktury technicznej). 
 
1. Budynek (budynki) 
a) przeznaczenie budynku (budynków), budowli 
................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
powierzchnia działki.............................ha.     
b/ gabaryty obiektu: 
- długość.................................................................................................. 
- szerokość............................................................................................... 
- liczba kondygnacji:................................................................... 



- szerokość elewacji frontowej.................................................... 
     -  wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (do kalenicy).................................... 
     -  wysokość górnej krawędzi gzymsu lub attyki (do okapu) ........................................ 
     -  geometria dachu......................................................................................................... 

                                            /np. kąt nachylenia wysokości kalenicy, rodzaj dachu i układ połaci dachowych – płaski, 
jednospadowy kryty papą, stromy dwuspadowy kryty dachówką itp./ 

 

IV. Zapotrzebowanie w infrastrukturę techniczną: 
 1.Zapotrzebowanie na wodę-sieć wodociągowa, przyłącze, studnia inne: 

 .......................................................................................................................................... 
 2. Zapotrzebowanie na energię elektryczną – sieć 
energetyczna,przylącze....................................................................................................... 
3. Odprowadzenie ścieków – przyłącze do kanalizacji sanitarnej, zbiornik bezodpływowy, 
inne......................................................................................................... 
4. Sposób unieszkodliwiania odpadów................................................................................. 

 
5. Określenie innych potrzeb, w tym rodzaj ogrzewania: elektryczne, gaz ziemny i inne 

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

6. Dojazd na działkę z ulicy (drogi) 

– (zjazdem istniejącym,/zjazdem projektowanym) bezpośredni od drogi 
publicznej….......................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
(w przypadku braku zjazdu z drogi powiatowej, krajowej na działkę, dołączyć zgodę zarządcy drogi (decyzję 

lokalizacyjną), 
– przez drogę wewnętrzną bądź ustanowienie odpowiednich służebności przez działki 
o nr ewid. ….................................................................. 
(okreśłić proponowany dojazd i wrysować na koncepcji zagospodatrowania terenu)   

 
7. Przewidywana niezbędna ilość miejsc parkingowych: 
- dla samochodów osobowych mieszkańców .........szt., na działce ...................................... 
- dla samochodów osobowych użytkowników czasowych ............ szt., na działce ............... 
 
V. Charakterystyka parametrów technicznych inwestycji 
1.    Dane charakteryzujące wpływ na środowisko 

  .............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
/informacja o planowanej inwestycji zgodnie z art. 59 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz 1405 z późn. zm.) . Jeżeli inwestycja jest zaliczana 
do przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na środowisko, decyzje o warunkach zabudowy wydaje 
się po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach/. 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w zakresie wynikającym z 
procedury załatwienia przedmiotowej sprawy. 

 
 
                                      --------------------------------- 
                                   podpis wnioskodawcy 


