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..........................................................
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Telefon / Fax
WÓJT GMINY RASZYN
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn

W N I O S E K
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) wnoszę o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji: ..............................................................................................................................

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

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

na działce (działkach) nr ewidencyjny ........................................................................................

we wsi ................................................................... przy ul. ........................................................

w granicach oznaczonych linią ciągłą i literami / cyframi …………..…………..na załączonej mapie     w skali 1: 500 / 1: 1000 / 1: 2000* (Załącznik nr 1 do wniosku).
Jednocześnie na tej samej mapie określono linią przerywaną i literami/cyframi ......................... granice obszaru, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać (art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu                     i zagospodarowaniu przestrzennym).
Załącznik nr 1 przedstawia obszar, który poddany zostanie analizie (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury            z dnia 26 sierpnia 2003r. – Dz. U. Nr 164, poz. 1588) tj. „w odległości nie mniejszej niż 3-krotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 m”.
Opis inwestycji 
1. Stan istniejący terenu inwestycji i jego otoczenia

powierzchnia terenu inwestycji (działki)  ……...……........................................................ m2 
	istniejąca zabudowa na działce przeznaczona do rozbiórki/ adaptacji*
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	opis otoczenia terenu inwestycji                                                                                            (istniejące zagospodarowanie działek w sąsiedztwie – funkcja zabudowy, zieleń, urządzenia itp.)

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2.   Stan prawny terenu inwestycji 
(imię i nazwisko właściciela działki, użytkownika wieczystego)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
3.   Ogólna charakterystyka planowanej inwestycji 
(w tym: charakterystyka funkcji zabudowy, powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu itp.)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
oraz charakterystyka planowanej inwestycji w formie graficznej – przedstawiona jako załącznik Nr 2 do wniosku

	charakterystyczne dane dotyczące inwestycji:
- powierzchnia zabudowy budynku / ów	ok. ………......................................... m2

- liczba kondygnacji naziemnych / max. wysokość	............................. / ............................ m
- szerokość elewacji frontowej	...................……………..................... m
- rodzaj dachu / kąt nachylenia połaci 	........................... / ........................... (O)
- powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu	ok. ………......................................... m2
        (dojazdy, dojścia, parkingi i inne powierzchnie utwardzone)
	w przypadku obiektów handlowych:
- powierzchnia całkowita łącznie 	ok. ......................................................m2

- powierzchnia użytkowa łącznie 	ok. ......................................................m2
- powierzchnia użytkowa poszczególnych funkcji:
…………………………………………………. 	ok........................................................m2
…………………………………………………. 	ok........................................................m2
…………………………………………………. 	ok........................................................m2
- powierzchnia sprzedaży 	max.....................................................m2
	przewidywana liczba miejsc postojowych (łącznie w garażu i naziemne) ......…………….........


4. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko 
(w tym: rodzaje emitowanych substancji i ich źródła, źródła i poziomy hałasu)

…………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………….........………………………………..
5. Dojazd do planowanej inwestycji – dostęp do drogi publicznej 

istniejący…………..………………………………………………………………….......….........

projektowany………………....................……………………………………………......…..........

6. Przewidywane zapotrzebowanie na media (zaznaczyć właściwe):
- woda: 
z wodociągu gminnego	□
z ujęcia własnego	□
- ścieki: 
do kanalizacji sanitarnej	□
do zbiorników bezodpływowych	□
- gaz: 
o celów bytowych	□
do celów grzewczych	□
- ciepło z własnego źródła ciepła	□
- energia elektryczna	□
	inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej, w tym sposób odprowadzania wód opadowych, ścieków przemysłowych i unieszkodliwiania odpadów


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


	……………………………
	podpis wnioskodawcy
* niepotrzebne skreślić


Załączniki do wniosku  (o wydanie decyzji o warunkach zabudowy):
1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub w skali 1: 1000 – 2 egzemplarze (2 x oryginał mapy lub oryginał + kopia)
Mapa powinna obejmować 3-krotną szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 50 m wokół działki.
Mapy należy uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 30
2. Zamierzenie inwestycyjne przedstawione w formie graficznej (na kopii mapy stanowiącej załącznik Nr 2 do wniosku) oraz – w zależności od potrzeb – w formie opisowej.
W celu udokumentowania zgodności zamierzenia inwestycyjnego z warunkami zawartymi w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – na załączniku nr 2 należy przedstawić wstępną koncepcję zagospodarowania objętej wnioskiem działki oraz budowę sąsiednią. Powyższe nie dotyczy:
- inwestycji produkcyjnych, lokalizowanych na terenach przeznaczonych na cel w planach miejscowych, które utraciły moc z dniem 31.12.2003 r.;
- obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej;
- zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego, związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnią gospodarstwa rolnego w gminie.
3. W przypadku inwestycji zaliczonej do przedsięwzięć  mogących (zawsze / potencjalnie) oddziaływać na środowisko do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy  dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – załącznik nr 3.
4. Opinia zarządzającego siecią gwarantująca powstanie uzbrojenia, pozwalającego na prawidłowe korzystanie z planowanych obiektów, w zakresie sieci:
- elektroenergetycznej
- gazowej
- wodociągowej i kanalizacyjnej: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. 
5. Opłata skarbowa 107 zł za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
Opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie lub na konto urzędu nr:
BS Raszyn 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001
Nie podlega opłacie wydanie decyzji o warunkach zabudowy w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
6. W przypadku działania przez pełnomocnika – Pełnomocnictwo (z opłatą 17 zł) oryginał lub odpis. Zgodnie z art. 33 § 1 Kpa pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Stosownie do art. 64 § 2 Kpa w przypadku braku kompletu wymaganych przepisami prawa dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, w terminie 7 dni.  Nieuzupełnienie wniosku w ww. terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

* niepotrzebne skreślić

