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WNIOSEK 

O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI 

INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 
 

Zgodnie z art. 50 ust. 1 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zgłaszam wniosek o    ustalenie    

lokalizacji    inwestycji    celu    publicznego    na    nieruchomości    położonej 

w..........  ................................. przy ulicy .................................................... …………………………………… 

nr ewid. gruntów ..................................................................................................................................................  
 

I.   GRANICE TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM 

oznaczono na kopii mapy zasadniczej - linią koloru ............................................................................................ 

- literami ABCD ..................................................................................  
 

II. PROJEKTOWANA FUNKCJA, SPOSÓB I CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY I 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

 

- obiekty 

kubaturowe………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

- inwestycje liniowe:........ ................... 

- obsługa komunikacyjna (zjazdy) ......................................  

Przy wypełnianiu wniosku należy jednoznacznie określać funkcję zabudowy i charakter robót, np. budowa/ rozbudowa/ remont 

budynku - jakiego? magazyn - czego?, usługi -jakie?, produkcja — czego? 

Sposób zagospodarowania terenu oraz parametry projektowanej inwestycji należy również przedstawić na załączniku w formie 

graficznej. 

 

III. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI: 
 

1. Wymiary proj. obiektu: 

- wysokość               ……………..        ………………      ………………       ……………….. 

- długość                 …………….         ………………      ……………..        ……………….. 

- szerokość               …………….         ………………      ……………..        ……………….. 
 

2. Rodzaj materiałów, 

……………………………………………………………………………………………………………………

 
..………………………………………… 

          (imię i nazwisko ) 

………………………………………….. 

        (adres zamieszkania ) 

………………………………………….. 

        (telefon kontaktowy ) 



IV. ZAPOTRZEBOWANIE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

1. Zapotrzebowanie na wodę ................................................................................................................................  

2. Zapotrzebowanie na en. cieplną .......................................................................................................................  

3. Zapotrzebowanie na en. elektryczną ...............................................................................................................  

4. Sposób odprowadzania ścieków ......................................................................................................................  

5. Zapotrzebowanie na gaz ..................................................................................................................................  

6. Inne ..................................................................................................................................................................  

W przypadku projektowanych inwestycji liniowych (sieci) należy w załączniku graficznym określić ich przebieg (nie dotyczy 

przyłączy). 

 

 

V. DANE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO LUB JEGO 

WYKORZYSTANIE: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

W przypadku znaczącego wpływu na środowisko opisać przewidywany zakres i rodzaj emitowanych zanieczyszczeń, hałasu, pola 

elektromagnetycznego itp. 

 

 

VI. INNE INFORMACJE O INWESTYCJI I SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Kopia aktualnej mapy zasadniczej, w skali 1:500/1:1000 lubl:2000*, obejmującej teren, którego 

wniosek dotyczy 
(wydaje   Powiatowy   Ośrodek  Dokumentacji   Geodezyjnej   i   Kartograficznej   w > 
Białymstoku, ul. Mickiewicza 3); *dla obiektów liniowych 

2.  załącznik graficzny określający granice inwestycji, planowany sposób zagospodarowania terenu oraz 

projektowane obiekty budowlane; 
 

 

 
 


