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W N I O S E K 

O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO 
 

na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art.52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020.   poz. 293 z późn.zm.) 

 
wnoszę o ustalenie lokalizacji 

działki  /-ek/ oznaczonej /-ych/   numerem   ewidencyjnym gruntu ....................................................... 

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

usytuowanej /-nych/ w.................................................................................................................................... 

objętej /-tych/ wnioskiem. 

 
1.Rodzaj zabudowy .................................................................................................................................... 
(zabudowa: usługowa, produkcyjna, cmentarze, obiekty infrastruktury technicznej, drogi publiczne, drogi wewnętrzne  i inne określone w art. 6 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami) 

 

2.Rodzaj wnioskowanej inwestycji  ............................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................... ................................... 

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

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

 
3.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. 
 

4.Orientacja w skali 1:10 000. 
 

5.Charakterystyka inwestycji obejmująca – w razie potrzeby : 

a/ określenie potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej: 

- ilość wody :....................m
3
/m-c , planowane podłączenie ......................................................... 

..................................................................................................................................................... 
(np. z istniejącej sieci, projektowanej sieci potwierdzonej możliwością podłączenia, studni kopanej, wierconej itp.) 

- ilość energii .................kW, planowane podłączenie .......................................................... 

..................................................................................................................................................... 
(np. z istniejącej sieci,  ze słupa usytuowanego na działce ozn.nr ewid.., itp.) 

- ilość gazu .......................m
3
/m-c, planowane podłączenie ......................................................... 

...................................................................................................................................................... 
(np. z istniejącej sieci , projektowanego zbiornika, itp.) 

- sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,  planowane podłączenie 

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

..................................................................................................................................................... 
(np. do istniejącej sieci kanalizacyjnej, projektowanego zbiornika,  itp.) 

- ogrzewanie obiektu...................................................................................................................... 
(sposób ogrzewania i  rodzaj przewidywanego paliwa ) 



- składowanie stałych odpadków komunalnych ............................................................................. 

- sposób unieszkodliwiania odpadów.............................................................................................. 
( w razie występującej potrzeby) 

 
b/ opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy 

i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów 

budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej: 

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
Uwagi: 

Zaleca się uwzględnienie w charakterystyce inwestycji elementów zagospodarowania pozwalających na określenie 

w decyzji następujących parametrów: linia zabudowy, wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 

działki lub terenu, szerokość elewacji frontowej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki, 

geometra dachu. 

Wyżej wymienione parametry powinny być przedstawione także  w formie graficznej. 
 

 
 

c/  określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku 

obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane 

charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko: 

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
powierzchnia zabudowy, kubatura, ilość kondygnacji, powierzchnia sprzedażowa (w przypadku obiektów handlowych), 

jeżeli inwestycja zaliczana jest do obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obowiązkowe należy  do 

wniosku załączyć  raport. 

 

d/ wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną. 

 
Wskazane jest także określenie oraz przedłożenie: 

- istniejącego zagospodarowania terenu: ....................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 
(wymienić  istniejące na działce budynki i ich funkcje (sposób użytkowania) oraz wymienić istniejące sieci i przyłącza, itp. ) 

 
-  przewidzianego dojazdu do działki objętej wnioskiem .............................................................................. 
(wpisać czy istnieje zjazd indywidualny na działkę, do budynków związanych z działalnością gospodarczą należy przewidzieć zjazd publiczny) 

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

- pełnego  wypisu  z ewidencji gruntów w stosunku do 

działki  /-łek/ objętej /-ych/ wnioskiem, dla udokumentowania stanu prawnego; 

- skróconych wypisów z ewidencji gruntów w stosunku do działek bezpośrednio przylegających do 

działki /-łek/  objętej  /-ych/ wnioskiem. 
 
 
 

 

......................................................................... 
(podpis Wnioskodawcy /Wnioskodawców) 


