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…………………………………………    ………………, dnia………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

(imię, nazwisko, adres) 

        Wójt Gminy Łomazy 
ul. Plac Jagielloński 27 
21-532 Łomazy                 

 
 
 

Zwracam się o ustalenie warunków zabudowy 
dla inwestycji polegającej na budowie przebudowie * rozbudowie * 

zmianie sposobu użytkowania* 
 
 

………………………………………………………………………………………………................................................................. 
(rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu) 

 
 

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

na nieruchomości położonej w: 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(ulica nr porządkowy) 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………............................................. 
(numery działek, nr arkusza, obręb) 

…........................................................................................................................................................ 
(obecny sposób zagospodarowania terenu (sposób użytkowania gruntów, funkcje istniejących budynków, ich parametry i 

przeznaczenie, rodzaj zieleni)) 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
(opis otoczenia wnioskowanej nieruchomości) 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
(stan prawny terenu) 

 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
(obsługa komunikacyjna) 
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CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI: 
1. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 

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

(przeznaczenie planowanych obiektów) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
(charakter i rodzaj usług) 

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

(przewidywana ilość miejsc parkingowych) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
(uzupełniający sposób zagospodarowania terenu (elementy małej architektury, rodzaj i materiał ogrodzenia, zieleń, basen i inne) 

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

 (usytuowanie obiektu) 

 
2.Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji: 
− powierzchnia zabudowy (w m2) w stosunku do powierzchni działki ....................................  
− powierzchnia biologicznie czynna .........................................................................................  
− powierzchnia całkowita ..........................................................................................................  
− powierzchnia poszczególnych funkcji ...................................................................................  
− wielkość obiektów ..................................................................................................................  
− powierzchnia sprzedażowa .....................................................................................................  
− wymiary rzutu poziomego ......................................................................................................  
− gabaryty planowanych obiektów ............................................................................................  
− szerokość elewacji frontowej ................................................................................................  
− ilość kondygnacji ...................................................................................................................  
− rodzaje dachów (kąt nachylenia, układ kalenicy) ..................................................................  
− podpiwniczenie (całości, częściowe) .....................................................................................  
− poziom posadowienia parteru .................................................................................................  

 
3. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w kW  ................................................................  
 
4. Sposób poboru wody i zapotrzebowanie w m3/d .................................................................  
 
5. Przewidywana ilość    ścieków: 
- ścieki socjalno – bytowe ............................................................................................................  
- ścieki technologiczne .................................................................................................................  
- wody opadowe ...........................................................................................................................  
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6. Przewidywany sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 
Kanalizacja sanitarna ....................................................................................................................  
Przydomowa oczyszczalnia ścieków ...........................................................................................  
Bezodpływowy osadnik ścieków .................................................................................................  
 
7. Sposób ogrzewania  ................................................................................................................  
 
8. Usuwanie i Ew. unieszkodliwienie odpadów ........................................................................  
 
9. Inne potrzeby z zakresu infrastruktury (np. gaz, telefon, itp.) ..........................................  
 
 ......................................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................................  
10.Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko lub jego wykorzystanie 
 
 ......................................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................................  
 
Jednocześnie oświadczamy/y/, że wyrażam/y/ zgodę na przetwarzanie moich /naszych/ danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych w przedmiotowym postępowaniu. 
 
 

 

Do wniosku dołączam: 

1. Dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej w odpowiedniej skali tj. 1:1000  lub 1:500 
przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren , którego 
wniosek dotyczy i obszar na który ta inwestycja będzie oddziaływać, tj. teren co najmniej 
trzykrotnej  szerokości frontu działki lecz nie mniej niż 50 m. 

2. Wypis  z rejestru gruntów dla działki lub działek obejmujących terenu inwestycji, 
informacj ę z bazy danych  dla wszystkich działek przylegających do terenu inwestycji oraz 
wyrys z mapy ewidencyjnej. Powyższe dane  można zamówić w Starostwie Powiatowym w 
Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, na trzecim piętrze p. 322 
 

3. Formę   graficzną   sposobu   zagospodarowania    terenu   z   określeniem   granic   terenu   
objętego wnioskiem i lokalizacją obiektów budowlanych - na kserokopii mapy zasadniczej. 
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4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach o ile jest wymagana – dla inwestycji 
wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213,                     
poz. 1397, z późn. zm.) 

5.   Pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu inwestora - jeżeli zostało udzielone. 

6. Umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem na wykonanie 
uzbrojenia terenu inwestycji. 

 Opłata skarbowa: 

 1) od wydania decyzji  o warunkach zabudowy wynosi  107,00 zł,  

 2) od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby 56,00 zł. 

      Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, 
zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. 

 
 
 

………………………………………….. 
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej) 

 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
** w przypadku inwestycji liniowej należy podać nazwę ulic oraz dołączyć wykaz działek, przez które inwestycja przebiega 
*** kopia mapy zasadniczej, w skali 1:500 lub 1 : 1000 z zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej, powinna obejmować teren, którego wniosek dotyczy oraz obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać, w 
przypadku inwestycji liniowej dopuszczalna skala mapy 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


