Wojciechowice, dn. ..............................r.
...........................................................
imię i nazwisko / nazwa inwestora

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

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

Wójt Gminy Wojciechowice

nr telefonu kontaktowego

WNIOSEK
O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY
1. Rodzaj wnioskowanej inwestycji / w tym zakres robót w istniejących obiektach /.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2. Trwałość inwestycji / stała, tymczasowa na jaki okres użytkowania /**:
....................................................................................................................................................................
3. Położenie terenu inwestycji / oraz nr ewidencyjny działek nr porządkowy nieruchomości
zabudowanej /: .........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4. Stan posiadania terenu inwestycji / podać właścicieli , współwłaścicieli , użytkowników
wieczystych , ich pełne adresy /:**............................................................................................................
...................................................................................................................................................................
5. Charakterystyka wnioskowanej zabudowy / ilość obiektów ich funkcja i podstawowe parametry/ :
…..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………..
6.Wnioskowany sposób zagospodarowania terenu / użytkowanie obiektów , urządzenie terenu /:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………….........
7. Potrzeby związane z infrastrukturą techniczną / rodzaj nośnika energii ,wody ścieków odpadów,
środków transportu – w tym pora dnia i częstotliwość dojazdów /:…....................................................
.................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….............
8. Wpływ inwestycji na środowisko / brak uciążliwości , rodzaj uciążliwości / :**..............................
.................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………….............
9. Pozostałe dane wg wymienionych załączników .*
10. Wielkość gospodarstwa ……………….
**/niepotrzebne skreślić
*/w razie potrzeby powołać nr odnośnego załącznika

podpis /pieczęć /składającego wniosek
............................................................

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki :
1. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 lub mapa zasadnicza w skali 1:1000. Mapa musi obejmować
swoim zakresem co najmniej trzykrotną szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków
zabudowy, nie mniej jednak niż 50 m.
2. Graficzne przedstawienie inwestycji – koncepcja architektoniczna.
3. Opinia lub zaświadczenie właściwych zarządców sieci o możliwości wykonania uzbrojenia technicznego
terenu, co zostanie zagwarantowane w drodze umowy z inwestorem.
4. Wypis z rejestru gruntów.
5. Mapa ewidencyjna w skali 1:5000.
6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 598 zł zgodnie
z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. W przypadku, gdy wydanie decyzji o warunkach
zabudowy nastąpi na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy wówczas opłata skarbowa nie jest pobierana.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1
ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Wojciechowice z siedzibą: Wojciechowice 50, 27-532
Wojciechowice, e-mail: urzad@wojciechowice.com.pl, tel. 15 8614 023, reprezentowana przez Wójta.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6
ust. 1 lit. a, c RODO) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
i ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem
okresów
przechowywania
określonych
w
przepisach
szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo
wniesienia
skargi
do
Prezesa
Urzędu
Ochrony
Danych
Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.

