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Nisko , dnia ......................................
.................................................................

.................................................................
(nazwisko i imię inwestora lub nazwa wnioskodawcy)
.................................................................................
(adres zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy)
.................................................................................

(pełnomocnik)
.................................................................................

(nr telefonu)

BURMISTRZ GMINY  I  MIASTA W NISKU

W N I O S  E K
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

o znaczeniu: *lokalnym (gminnym), *ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim, krajowym)

Wnoszę o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
planowanej w miejscowości:............................................... na działkach nr ew. ........................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
przy ulicy: ............................................................................

1. Rodzaj zamierzenia inwestycyjnego:
· a. planowane usytuowanie projektowanego zamierzenia zostało oznaczone na załączonej do wniosku kopii mapy

zasadniczej (jednym egzemplarzu) linią koloru:............................... 

· b.  przewidywany przebieg projektowanych inwestycji  liniowych (sieci  uzbrojenia,  drogi)  oznaczono na mapie
zasadniczej linią koloru: ...................................................................

 w przypadku realizacji inwestycji liniowej podać przewidywaną do czasowego zajęcia szerokość pasa terenu 
wzdłuż  projektowanej  sieci  -  ....................  m ,  ewentualnie  wielkość  terenu niezbędnego dla  zajęcia  pod  
budynki tymczasowe (np. pas terenu dla ruchu ciężkich samochodów  i maszyn budowlanych ,  place dla  
składowania materiałów i lokalizację barakowozów)-...........................m2

2. Charakterystyka  inwestycji  wraz  z  dowodami  zapewnienia  dostaw w  zakresie  potrzeb  infrastruktury
technicznej (umowy zawarte pomiędzy jednostką organizacyjną a inwestorem, oświadczenia zarządców sieci)
określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub  oczyszczania ścieków, a także
innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania
odpadów:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Określenie  planowanego  sposobu  zagospodarowania  terenu oraz  charakterystyki  zabudowy  i
zagospodarowania  terenu,  w  tym  przeznaczenia  i  gabarytów  projektowanych  obiektów  budowlanych,
przedstawione w formie opisowej,  ..............................................................................................
.......................................................................................................................................................

4. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej inwestycji ( gabaryty oraz informacje zawierające
dane na temat  charakterystycznych etapów  realizacji planowanej inwestycji- budowy, rodzajów technologii i
procesów związanych z przewidywaną  działalnością gospodarczą, ) 
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko (np. wprowadzanie bezpośrednio lub pośrednio w wyniku 
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działalności człowieka  do powietrza ,wody, gleby, ziemi lub kanalizacji  s u b s t  a n c j i   (takich jak  
pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe w  
wyniku  działalności  człowieka)   oraz  e  n  e  r  g  i  i   (takich  jak  ciepło,  hałas,  wibracje  lub  pola  
elektroenergetyczne):
.......................................................................................................................................................

..................................................................
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)

INFORMACJA DLA  WNIOSKODAWCY :
Do wniosku o wydanie decyzji  należy załączyć, w uzgodnieniu z organem właściwym do wydania decyzji :
1. wyrys z mapy ewidencji gruntów  wraz z wypisem  (2 egzemplarze, w tym może być 1 kserokopia)  sporządzony

przez  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Nisku  z/s, ul. Kościuszki 7,
2. kopię (oryginał, aktualną) mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych dopuszczalna skala

1:2000)-  2  egzemplarze  –  przyjętą  do  państwowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego  obejmującą  teren,
którego wniosek dotyczy i obszar na który inwestycja będzie oddziaływać (w przypadku ustalania warunków dla
nowej zabudowy mapa zasadnicza winna obejmować obszar  w odległości  nie mniejszej  niż trzykrotna szerokość
frontu działki objętej wnioskiem  o ustalenie warunków zabudowy - nie mniejszej jednak niż  50 metrów), 

3. koncepcję urbanistyczno- architektoniczną inwestycji tj. koncepcję zagospodarowania terenu oraz koncepcję elewacji
i rzuty obiektu),
4.  pełnomocnictwo  w  razie  ustanowienie  osoby  do  występowania  w  imieniu  inwestora  (oryginał  lub  notarialnie
potwierdzona kopia), 
5. umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu

inwestycji,
6. informacje o planowanym przedsięwzięciu wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska 
7. w przypadku występowania o warunki zabudowy przez osoby prawne wymagane jest przedłożenie dokumentów

stanowiących podstawę jej działania (aktualny KRS, zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji gospodarczej itp).
8. opłata skarbowa

Oświadczam,że  zapoznałem/zapoznałam  się  z  „Klauzulą  informacyjną  o  przetwarzaniu  danych  osobowych”  w
Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

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


