WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY/
O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO*

WNIOSEK O

KI- 24 -105
F- 01
Strona:1
Stron: 2

...............................................................
imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Wydanie:5

Siedlce, ...............................................

...............................................................
siedziba lub adres zamieszkania
...............................................................
telefon
PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

Proszę o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy/ ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego* dla inwestycji
na działce (działkach) o numerze/rach geodezyjnym/nych ........................................................................... połoŜonej/ych
w ............................................................ przy ul .....................................................................................................................
1. Granice terenu objętego wnioskiem określono na załączonej kopii mapy zasadniczej (kolorem, literami,)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Charakterystyka inwestycji:
a) zapotrzebowanie na:
•

wodę

•

energię elektryczną .....................................................................................................................................

•

sposób odprowadzenia lub oczyszczenia ścieków (sanitarnych i deszczowych) ……………………………..

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

.........................................................................................................................................................................
•

inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej (gaz, energia cieplna)

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

..........................................................................................................................................................................
•

w razie potrzeby sposób unieszkodliwiania odpadów ...................................................................................
.......................................................................................................................................................................

b) planowany sposób zagospodarowania terenu przedstawiony w formie opisowej i graficznej
•

rodzaj i przeznaczenie obiektu ……………………………………………………………………………………....

...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
•

określenie planowanych robót (budowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu uŜytkowania)

………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
• charakterystyka zagospodarowania terenu (nie dotyczy inwestycji liniowych):
• powierzchnia terenu pod zabudowę ........................., pod komunikację ......................,

pod zieleń

................... ........................................................................................, przewidywana ilość miejsc postojowych
................................................................................
• charakterystyka zabudowy (nie dotyczy inwestycji liniowych):

................................................................................................................................................
-

orientacyjne wymiary: wysokość do kalenicy .................................................................................................

-

wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki ..............................................................

-

szerokość ………………………………………..…., długość …………………………………….………….….……

-

kształt dachu ( w tym kierunek kalenicy) .......................................................................................................

-

kąt nachylenia połaci ……………………………………………………………………………………………..…..…

-

powierzchnia sprzedaŜy (w przypadku budowy obiektu handlowego) .........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………………...…………

c) charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Załączniki:
-

kopia mapy zasadniczej (oryginał)
propozycja zagospodarowania terenu na kserokopii kopi mapy zasadniczej lub w innej formie graficznej
umowy gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu zawarte między właściwymi jednostkami branŜowymi
a inwestorem (nie dotyczy inwestycji celu publicznego)
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko
dowód wpłaty naleŜnej opłaty skarbowej
.................................................
/ podpis /

* niepotrzebne skreślić

WYCZYŚĆ

DRUKUJ

