										..........................................
									 	      (miejscowość, data)
...............................................................
       (imię i nazwisko lub nazwa inwestora) 
...............................................................
                  (adres)
...............................................................
									Urząd Gminy Bodzanów
Referat Inwestycji
										
							
WNIOSEK 
O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.  Dane o wnioskowanym terenie:    
miejscowość ……................................................,   ulica (ew. droga...): …………….......................................

nr działki .......................................,   obręb geodezyjny: ...................................................................................

Dostęp do drogi: (bezpośredni dostęp do drogi/poprzez drogę wewnętrzną/poprzez służebność gruntową ustanowioną na działce/kach/ Nr ……………………………………………………………………………….

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

Faktyczne użytkowanie terenu: …………………................................................................................................

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

Przeznaczenie wnioskowanego obiektu: ..........................................................................................................

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

.............................................................................................................................................................................. 
(np. mieszkalny jednorodzinny wolno. stojący, mieszkalny wielorodzinny, usługowy - fryzjer, handlowy - spożywczy, produkcyjny - wyrób mebli, zabudowa zagrodowa - bud. mieszkalny, gospodarczy itp., magazyn, wiata, garaż)
   
Powierzchnia zabudowy: .................. m2. Powierzchnia gospodarstwa rolnego (jeśli jest rolnikiem): …… ha

3.  Rodzaj inwestycji: (np. budowa, dobudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania,
(zalecane jest wskazanie na rysunku miejsca usytuowania budynku)

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

..............................................................................................................................................................................
4.  Gabaryty wnioskowanego obiektu, w tym: 
a) długość ...................  b) szerokość elewacji frontowej ......................  c) wysokość ....................  d) ilość kondygnacji (podpiwniczenie lub użytkowe poddasze)   ................................... e) pow. zabudowy  .................. f) pow. użytkowa   ...................   g) pow. usługowa  ....................  h) dach o kącie nachylenia połaci. ...................... stopni i) rodzaj i wykończenie dachu (np. dwuspadowe, blacho dachówka) ………………………………………………….. j) sposób wykonania (konstrukcja, materiały  murowana tradycyjna, stalowa, drewniana itp.) …………………………………………………. k) główna kalenica dachu równoległa/prostopadła w stosunku do frontu działki ……………………………………………………………………... 
5.  Planowany sposób zagospodarowania terenu: 
1)  wnioskowane usytuowanie wjazdu na działkę (np. w miejscu istniejącego wjazdu, w innym  miejscu wskazanym na rysunku, w dowolnym miejscu): ...........................................................................................
     2)  liczba miejsc parkingowych (szczególnie dla handlu i usług): ..........................................
     3)  ewentualne inne elementy zagospodarowania (place utwardzone, zieleń, obiekty
         niekubaturowe)................................................................................................................................
          .............................................................................................................................................................

6.  Potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej:
     1) zaopatrzenie w wodę (studnia/sieć wiejska): ……….................................................................... ;
 
     2) sposób odprowadzania ścieków (szczelny zbiornik/przydomowa oczyszczalnia ścieków/          
        sieć wiejska): ………………………………………………………………………………………….;

     3) zaopatrzenie w energię elektryczną: ............................................................................................ ;

     4) zaopatrzenie w ciepło: ....................................................................................................................... ;  

     5) środki łączności: ..................................................................................................................................;
 
     6) sposób unieszkodliwiania odpadów: .................................................................................................
(W przypadku braku możliwości podłączenia lokalizacji do istniejących urządzeń wymagane jest dostarczenia przez inwestora umowy z zarządcą sieci, gwarantującej możliwość realizacji  niezbędnych urządzeń)
7.  Parametry techniczne inwestycji (istotne dla klasyfikacji inwestycji pod kątem
     "przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko" wg  rozporządzenia  RM.  z 09.11.2004. D. U. Nr 257 poz. 2573): .....................................................................................................
8.  Wpływ inwestycji na środowisko, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia oceny w sprawie oddziaływania na środowisko (dotyczy inwestycji innych, niż  Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko"): ..................................................................

Oświadczam, że jestem: właścicielem, współwłaścicielem, nie jestem właścicielem.






Wymagane załączniki:
1. Kopia mapy zasadniczej 1:1000 (ew. 1:500, dla inwestycji liniowych również 1:2.000, bądź kopia mapy ewidencyjnej) z otoczeniem w odległości min. 3x szerokość frontu działki, min 50 m /x2 szt. (w tym 1 egz. z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem, obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać, ew. z innymi informacjami oraz 1 egz. czysty, do sporządzenia decyzji),
2. Aktualny wypis z rejestru gruntu (kopia) zakupiony w Starostwie Powiatowym w Płocku, pełny dla   wnioskowanych działek, uproszczony dla działek sąsiednich,
3. Ewentualne graficzne przedstawienie charakterystyki inwestycji (można załączyć rzuty i elewacje budynku, rysunki, opis inwestycji itp.),
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
5. Opłata skarbowa, w wysokości 107zł., na konto Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie 06 9011 0005 0970 0547 2000 0060 z opłaty zwolniono budownictwo mieszkaniowe,

Uwaga:  Wszystkie miejsca wykropkowane należy wypełnić, przy odpowiedzi negatywnej można
postawić kreskę. W przypadku złożenia wniosku niekompletnie lub źle wypełnionego,  organ zmuszony będzie wezwać do uzupełnienia wniosku.
             





									.................................................
					                                       podpis wnioskodawcy


