
……………………………………........               data ……………........................ 

nazwisko i imię / firma   

………………………………................ 

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

        /adres/ 

tel. kontaktowy......................................... 

         WÓJT GMINY 

                  Wadowice Górne 
 

W N I O S E K 

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 

Na zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie : 

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

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

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

……………………………………………………………………………………...................... 
opisać ogólnie  planowane zamierzenie inwestycyjne   

 

Na działce nr ……………………………………………………………………………………  

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

Położonej we wsi ……………………………………….. w Gminie Wadowice Górne, powiat 

Mielec 
 

DANE DO WNIOSKU 

Określenie granic terenu objętego wnioskiem , przedstawionych na kopii mapy zasadniczej 

lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu  

geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na 

który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1: 500 lub 1: 1000, a w stosunku do 

inwestycji liniowych również w skali         1: 2000 

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

………………………………………………………………………………………………….. 
przedstawić na załączniku graficznym na 1 egz. w/w kopii mapy 

 

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

1.Określić  zapotrzebowania oraz  przedstawić wstępne warunki przyłączenia do sieci na :  

- wodę 

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

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

- energię elektryczną 

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

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

- gaz  

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

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

 

- sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

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

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

- inne  potrzeby  w zakresie infrastruktury technicznej 

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

………………………………………………………………………………….. 



-2- 

- sposoby gromadzenia i wywozu odpadów a  w razie potrzeby również sposoby   

unieszkodliwiania odpadów 

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

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

 

a)określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki  zabudowy 

i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów 

budowlanych, dane techniczne , eksploatacyjne , inne dane charakteryzujące inwestycję  

przedstawione w formie opisowej i graficznej / jako załącznik do wniosku/  

 

- przedstawić w załączeniu do wniosku  na jednym egzemplarzu kopii mapy zasadniczej 

projekt zagospodarowania terenu z zaznaczeniem  planowanej inwestycji / podać wymiary/ 

oraz w razie potrzeby : przebieg  przyłączy , dostęp do drogi publicznej , sposób dojazdu , 

odprowadzenie ścieków, i.t.p. oraz w miarę potrzeb  krótki  opis tekstowy /np. budynek 

parterowy, podpiwniczony, poddasze użytkowe , wysokość , dach dwuspadowy kryty blachą , 

oraz inne  dane charakteryzujące inwestycję /    - jako załącznik do wniosku 

 

b)określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w      przypadku 

braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko 

 

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

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

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

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

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

2.Informacja o przeznaczeniu gruntu na cele nierolnicze 

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

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

 

W załączeniu do wniosku : * 

1.Dwa  egzemplarze kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 z terenu objętego planowaną 

inwestycją  obejmującą teren   3 krotnej  szerokości  działki lecz nie mniej niż w promieniu  

50 metrów  

- na jednym egzemplarzu zaznaczoną planowaną inwestycję zgodnie z wymogami pkt. 1a.  

- część opisową  

2.Kopię mapy ewidencyjnej   

3.Wypisy z rejestru gruntów obejmujące teren planowanej inwestycji wraz z przyłączami oraz 

terenów sąsiednich 

4.Wstępne warunki przyłączenia do sieci pomiędzy inwestorem a właściwą jednostką 

organizacyjną  

5.Inne ......................................................................................................................................... 

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

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

   

* - niepotrzebne skreślić 

 

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

 podpis inwestora 


