WNIOSKODAWCA
Choceń, dnia 01.02.2011r.
(Miejsce, dd/mm/rrrr)

JAN KOWALSKI
(Imię i Nazwisko)

UL. PRZYKŁADOWA 1, 87-850 CHOCEŃ
(adres)

WZÓR

KOM. 123 456 789
(telefon)

Urząd Gminy w Choceniu
ul. Sikorskiego 4

87-850 Choceń

WNIOSEK
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(w przypadku braku planu przestrzennego)

NR DZIAŁKI I ADRES 123/123, UL. PRZYKŁADOWA 1, 87-850 CHOCEŃ
WŁAŚCICIEL DZIAŁKI JAN KOWALSKI
1. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:
A. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i
zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych,
przedstawione w formie opisowej oraz w formie graficznej.
Planowany sposób zagospodarowania terenu ma pełnić funkcje parkingu, wymiary budynku
(długość, szerokość, wysokość) 100x100x5m (forma graficzna w załączniku). Układ głównych połaci
dachowych będzie płaski o kącie nachylenia dach do 10 º. Łączna powierzchnia projektowanej
zabudowy to 3 000m2. Projektowana powierzchnia terenów utwardzonych to: drogi wewnętrzne
200m2 oraz dojścia i chodniki 200m2. Miejsca postojowe – 300miejsc.
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B. Określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania
ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w szczególnych przypadkach
sposobu unieszkodliwiania odpadów.

-

ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY
ZAPOTRZEBOWANIE MIESIĘCZNE 100m3, ABC Wodociągi Sp. z o.o.

-

ZAPEWNIENIE DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
100 kw/h, ABC Dostawca energii Sp. z o.o.

-

SPOSÓB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
(należy podać sposób w jaki ścieki będą odprowadzane z budynku)

SPOSÓB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW: KANALIZACJA, SPOSÓB ODPROWADZANIA
WÓD OPADOWYCH: STUDZIENKI DESZCZOWE
- INNE POTRZEBY W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
(np. zapotrzebowanie na dostawę gazu do projektowanego budynku)
100dm3, ABC GAZ Sp. z o.o.
C. Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku
obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane
charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
KUBATURA 3 000, ILOŚĆ KONDYGNACJI 2, POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 000
D. Wykazanie dostępu działki inwestycyjnej do drogi publicznej
WYSTĘPOWANIE DOSTĘPU DZIAŁKI INWESTYCYJNEJ DO DROGI PUBLICZNEJ UWIDOCZNIONE
JEST NA MAPCE W ZAŁĄCZNIKU.

Jan Kowalski

podpis wnioskodawcy
do wniosku dołączam:
- dwie kopie z mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjęte do państwowego
zasobu geodezyjnego (w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000),
zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać

WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI!
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