………………………………………..
miejscowość, data
Inwestor :

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

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie

w której imieniu działa:
………………………………
………………………………
………………………………

WNIOSEK
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego / warunkach zabudowy pod nazwą : *

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
na działce ……………………..
położonej w obrębie ………………………………
w granicach oznaczonych na załączniku graficznym (mapa zasadnicza) kolorem …………………………...

Charakterystyka inwestycji :
1) planowany sposób zagospodarowania terenu - rodzaj inwestycji: ……………………………………….
2) charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu: …………………………………………………...
- orientacyjna powierzchnia zabudowy - …………. w tym orientacyjna powierzchnia handlowa - …………...
- przewidywana ilość kondygnacji ……………………………
- przewidywana szerokość elewacji frontowej ……………………………..
- geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych)- ……………………………..
- przewidywany sposób wykonania ……………………………………………
- przewidywany sposób zagospodarowania terenu wolnego od zabudowy, w granicach objętych wnioskiem :
……………………………………………………………
3) obsługa komunikacyjna:
- przewidywany niezbędny dojazd do działki / obiektu ……………………………….
(określić proponowane usytuowania dojazdu lub wrysować ołówkiem na mapie )

- przewidywana niezbędna ilość miejsc parkingowych: ………………………………
4) określenie zapotrzebowania na * :
- wodę z: ……………………………………….
- energię elektryczną z sieci energetycznej: …………………………
- gaz z sieci ……………………..
- ciepło: z sieci c.o. / kotłowni własnej, opalanej ………………………….

- odprowadzenie ścieków: ……………………
- odprowadzenie wód deszczowych do: …………………………..
- usuwania odpadów stałych do pojemników / kontenerów, dzierżawionych od ……………………………..
5) dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko:
a) (w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko)
b) informację o planowanym przedsięwzięciu (dot. inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska)
c) raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji dla których obowiązuje jego
sporządzenie
6) inne niezbędne informacje:
Załączniki :
1)

2 egz. aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (w stosunku do inwestycji liniowych także 1:2000), a w
przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej,

2)

szkicowa koncepcja zabudowy i zagospodarowania terenu sporządzona na kserokopii mapy zasadniczej,

........................................................................................
( podpis wnioskodawcy )

Uwaga: 1) * niepotrzebne skreślić
2) wypełnić czytelnie
(Opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U. z 2016 r., poz.
778 ze zm.)

