……………………………….

………………….dnia…………………

……………………………………
……………………………….
Wnioskodawca (inwestor), adres

Wójt Gminy Kluczewsko

WNIOSEK
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art.50 ust.1, art. 51 ust.1 pkt 2 oraz art.52 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz .U. Nr 80 poz. 717).
wnoszę o ustalenie lokalizacji

1. Rodzaj wnioskowanej inwestycji:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Położenie terenu inwestycji (miejscowość, ulica oraz nr ewidencyjny działek, nr porządkowy
nieruchomości zabudowanej):
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Granice terenu objętego wnioskiem przedstawiono na załączonej kopii mapy zasadniczej
(katastralnej)* obejmującej teren , którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie
oddziaływać. Mapa ta stanowi załącznik do wniosku.
4. Stan posiadania terenu inwestycji objętego wnioskiem (podać: właścicieli, współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych i ich pełne adresy):
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. Charakterystyka wnioskowanej zabudowy i zagospodarowania terenu (ilość obiektów, ich
funkcja i podstawowe parametry techniczne i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych tj.
powierzchnia użytkowa, zabudowy, kubatura, w przypadku sieci infrastruktury technicznejśrednica rur)
-funkcja (przeznaczenie)budynku……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
-parametry techniczne………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

6. Opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
7. Określenie zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub oczyszczania
ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również
sposobu unieszkodliwiania odpadów:
- woda ………………………………………………………………………………………..m³/ dobę
- sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków ………………………………………………….
- energia elektryczna ………………………………………………………………………. kW/dobę
- inne …………………………………………………………………………………………………
8.Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko (wymienić lub w razie potrzeby
przedstawić w formie załącznika)
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………
Podpis ( i pieczęć) składającego wniosek

Załączniki:
1) Dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej ( sytuacyjno – wysokościowej) albo w przypadku jej
braku kopia mapy katastralnej w skali 1:500/1:1000/1:2000 ¹)²) obejmującej teren, którego
wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać , z oznaczeniem granic
terenu objętego wnioskiem.
2) Graficznie przedstawiony planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka
zabudowy i zagospodarowania terenu.
3) Wyciąg z ewidencji gruntów zawierający wykaz właścicieli (współwłaścicieli ) użytkowników
wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem oraz nieruchomości sąsiednich a w przypadku
inwestycji mających wpływ na środowisko wykaz nieruchomości w zasięgu inwestycji,
(imiona, nazwiska, dokładne adresy) - 1 egz.
4) Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli jest on wymagany zgodnie z
przepisami ochrony środowiska wraz z kopią postanowienia ustalającego jego zakres jeżeli
zostało ono wydane – 3 egz.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jeśli była
wymagana.

¹) niepotrzebne skreślić; mapa katastralna dopuszczalna jest wyłącznie na wypadek braku mapy
zasadniczej
²) niepotrzebne skreślić; mapę w skali 1:2000 można dołączyć wyłącznie do wniosku dot. Inwestycji
liniowej.

