
        
Grabica, dnia ...........................20___ r. 

............................................................. 
        (imię i  nazwisko   lub   nazwa inwestora) 
 
............................................................. 
                     ( miejsce  zamieszkania ) 
          

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

Wójt Gminy Grabica 
97-306 Grabica 

 
 

WNIOSEK 
o ustalenie warunków zabudowy  

 
 

Wnoszę o ustalenie warunków zabudowy inwestycji polegającej na: 

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

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

położonej w miejscowości ...................................................................................   gm. Grabica 

działka nr ewid. ........................................, obręb geodezyjny .................................................... 

 

1. Granice terenu objętego wnioskiem należy określić na kopii mapy zasadniczej lub 
w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy  
oraz obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000,  
a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000. 

 
2. Charakterystyka inwestycji: dane o funkcji i sposobie zagospodarowania terenu oraz 

charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu. 
 

a) Funkcja:............................................................................................................................. 

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

b) Powierzchnia zabudowy (orientacyjnie) .......................................................................... 

c)   Ilość kondygnacji ............................................................................................................. 

d)   Rodzaj dachu, wysokość, itp. .......................................................................................... 

e)   Rodzaj ogrzewania ........................................................................................................... 

f)   Obsługa komunikacyjna (ilość miejsc parkingowych, wjazdy, wyjazdy) ....................... 

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

 

Uwaga: 

Przeznaczenie,  gabaryty  i  usytuowanie  projektowanej   inwestycji   należy 

przedstawić   na  załączonej mapie.



Informacje dotyczące zapotrzebowania w media, sposób odprowadzania ścieków      

oraz  unieszkodliwiania  odpadów: 

a) Woda: ............................................................................................................................... 

b) Kanalizacja sanitarna:....................................................................................................... 

c) Szambo:............................................................................................................................ 

d) Energia elektryczna:......................................................................................................... 

e) Gaz:.................................................................................................................................. 

f) Odprowadzenie wód deszczowych:................................................................................. 

g) Telekomunikacja:............................................................................................................. 

h) Inne:................................................................................................................................. 

i) Ilość, rodzaj oraz sposób utylizacji odpadów:................................................................ 

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

4. Charakterystyczne  parametry  techniczne  inwestycji oraz dane charakteryzujące 
jej  wpływ  na  środowisko: 

 

a)  Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia: .................................................................. 

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

b) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinną: .............................. 

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

c) Rodzaj technologii: .......................................................................................................... 

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

      d)  Ewentualne warianty przedsięwzięcia: ............................................................................. 

e)  Przewidywane   ilości   wykorzystywanej   wody   i   inne   wykorzystanie   surowców,    

     materiałów, paliw oraz energii: ......................................................................................... 

f)  Rozwiązania chroniące środowisko: ................................................................................. 

g)  Rodzaje i przewidywane ilości  wprowadzanych  do  środowiska substancji lub energii   

     przy zastosowaniu rozwiązań chroniących: ...................................................................... 

5.   Jednocześnie oświadczam, że (właściwe podkreślić): 

a) jestem właścicielem terenu  (nieruchomości) 

b) jestem współwłaścicielem terenu  (nieruchomości) 
imię i nazwisko współwłaściciela  ................................................................................... 
adres współwłaściciela ..................................................................................................... 

c) stan prawny terenu nie jest mi znany 

d) grunty stanowią własność osób trzecich: 

imię i nazwisko ................................................................................................................ 

adres ................................................................................................................................. 
 

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


