
...............................................................................................................                      Łąck, dnia  ......................................... 
                         (imię i nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy)                                                                                                                           (data) 

 

............................................................................................................... 
                            (ulica lub miejscowość zamieszkania) 

 

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

(kod pocztowy) - (miejscowość)                                            (telefon kontaktowy) 
                        Wójt Gminy Łąck 

WNIOSEK o wydanie decyzji o: 

warunkach zabudowy      /    lokalizacji inwestycji celu publicznego1 

Na mocy art. 52 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.), proszę o wydanie 

decyzji o: warunkach zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego1 dla działki nr 

……………………………….………….…………………………..……… położonej w miejscowości 

…………………....……………….…........ przy ul …………………....….……., gmina Łąck, w pow. 

płockim, dla planowanej inwestycji p.n.:……………………………………………………………………  

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

…...…….……………………………………………………………….……………………….………..…... 
1. Granice terenu objętego wnioskiem oraz granic obszaru oddziaływania inwestycji 
oznaczone są na 1 egz. aktualnej kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopii 
mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 
1:500 / 1:1000 / 1:20001 (UWAGA! Skala 1:2000 dotyczy wyłącznie inwestycji liniowych)  
 

2. Charakterystyka inwestycji – część opisowa 

2.1. Planowany sposób zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa zagrodowa w gospodarstwie o łącznej powierzchni  …………….……………………….. 

(np. budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, inwentarski, inny) 

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  ………………………………………………………………. 
(np. wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa) 

c) zabudowa  usługowa……………………………..…………………………….………………….. 
(np., handlowa, produkcyjna, przemysłowa, składowo-magazynowa, inna) 

    w przypadku zabudowy handlowej powierzchnia sprzedaży ……………………………………m2 

 
e) komunikacyjne ……....……………………………………………….....................................................  

(np. drogi, chodniki, parkingi, zjazdy itp.) 

f) infrastruktura techniczna .................................................................................................................. 
(sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjna, inne)  

g) zmiana sposobu użytkowania budynku/lokalu z funkcji ………………….……………………… 

…….…....................................................................na funkcję  ...................................................................... 

2.2. Charakterystyka projektowanej zabudowy: 

a) parametry nowej zabudowy i/lub parametry obiektu rozbudowywanego: 

 
Powierzchnia 

zabudowy 
(m²) 

Szerokość 

elewacji 
frontowej od 

drogi 
(m) 

Wysokość 
elewacji 

frontowej, 
okapu 

(podstawa 
dachu) lub 

attyki 
(m) 

Geometria dachu 

Wysokość 
głównej 
kalenicy 
dachu 

(m) 

Kąt nachylenia 
połaci 

dachowych 
(stopnie) 

Układ połaci 
dachowych 
(P - płaski,  

J - jednospadowy,  
D - dwuspadowy,  

W - wielospadowy) 

Kierunek głównej 
kalenicy w stosunku do 

frontu działki 
(R - równoległy, 
 P - prostopadły) 

projektowana        

istniejąca        

Uwaga: ZACHOWAĆ SPÓJNOŚĆ FORMY OPISOWEJ Z FORMĄ GRAFICZNĄ 

 

                                                           
1 Niewłaściwe skreślić 



3. Dostęp do drogi publicznej ………….............................................................................................. 

(np. do drogi publicznej: gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej; poprzez drogę wewnętrzną;  

poprzez służebność przejścia i przejazdu przez działkę nr…(w załączeniu akt notarialny, postanowienie sądu itp.)) 

4. Określić zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury technicznej potwierdzone umowami: 
Infrastruktura techniczna: istniejące projektowane ilość 

woda gminny wodociąg     
m³/24h 

własne źródło poboru wody    

ścieki bytowe gminna kanalizacja sanitarna    

m³/24h szczelny zbiornik ścieków    

przydomowa oczyszczalnia ścieków    

wody opadowe gminna kanalizacja deszczowa    

m³/24h na własny nieutwardzony  teren    

zbiornik retencyjny itp.    

energia elektryczna sieć elektroenergetyczna    
kW 

wlane źródło energii    

ogrzewanie własna kotłownia    
kW 

alternatywne źródło ciepła    

gaz sieć gazowa    
m³ 

podziemny lub naziemny zbiornik gazowy    

 
5. Określić rodzaj odpadów oraz sposób unieszkodliwiania odpadów  .................................................. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

6. Dane charakteryzujące wpływ projektowanej inwestycji na środowisko 

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

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

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

.................................................................................................................................................................  
6. W załączeniu2: 

  2 egzemplarze mapy zasadniczej, lub w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego wraz z określeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz obszaru, na który inwestycja będzie 
oddziaływać. W przypadku wniosku o decyzję o warunkach zabudowy mapa winna zawierać obszar nie mniejszy niż trzykrotna szerokość 
frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszy niż 50 metrów, z określeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz granic obszaru 
oddziaływania inwestycji na jednym egzemplarzu 

  określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 
przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej (załącznik nr 1), 

  umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem na wykonanie uzbrojenia terenu (dotyczy wniosku o wz), 

  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile jest wymagana, 

  upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w moim imieniu, 

  opłata skarbowa, o ile przepisy tego wymagają. 

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych. 

 
 

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

  podpis

                                                           
2 Właściwe podkreślić 



 

załącznik nr 1 
Graficzna forma przedstawienia charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 

przeznaczenia i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych1) 

Rzuty obiektu budowlanego 

Przekroje i elewacje obiektu budowlanego 

 

Objaśnienia do załącznika 
1) w przypadku, gdy załącznik wymaga uzupełnienia, bądź uszczegółowienia w formie graficznej planowanego sposobu 

  zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, do wniosku dołączyć dodatkowe rysunki 

 

 

 



 

załącznik nr 2 

 

LEGENDA: 
(zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym): 

 

 
GRANICE TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM 

 

 

OBSZAR, NA KTÓRY INWESTYCJA BĘDZIE 
ODDDZIAŁYWAĆ 

Łąck, dnia …………….……2015 r.                                  podpis wnioskodawcy: 

 

 

 

 


