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                                                                                      Nowa Ruda , dnia ....................................

   
                                URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE

                Referat Zagospodarowania 
                                     Przestrzennego  
                                     Rynek  1   57-400 Nowa Ruda
                                      

  W N I O S E K
       O  USTALENIE  WARUNKÓW  ZABUDOWY

1. DANE IDENTYFIKACYJNE  WNIOSKODAWCY         TELEFON *

NAZWISKO I IMIĘ :                                                           

                                                                                              

MIEJSCOWOŚĆ:  KOD:

ULICA / PLAC

2. DANE IDENTYFIKACYJNE  PEŁNOMOCNIKA          TELEFON*

NAZWISKO I IMIĘ :

MIEJSCOWOŚĆ: KOD:

ULICA / PLAC

    na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym 
                                                                    ( Dz. U z 2017r.  poz.   1073 ze zm. )

                                   WNOSZĘ  O  USTALENIE  WARUNKÓW  ZABUDOWY 

3.                                                 NAZWA INWESTYCJI:

(rodzaj planowanych robót np.: budowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania 
oraz funkcja i sposób zagospodarowania terenu np.: budynek; mieszkalny jednorodzinny, wielorodzinny, 
usługowy, handlowy, gospodarczy, itd.; budowla: droga, sieci uzbrojenia terenu itd.)
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4. ADRES INWESTYCJI :     (miejscowość, ulica, nr ewidencyjny działki/działek, nr obrębu)

Miejscowość :

Ulica / plac:

Nr działki                                      Obręb -                                   AM -

Nr działki                                      Obręb -                                   AM -

Nr działki                                      Obręb -                                   AM -

Nr działki                                      Obręb -                                   AM -

a)  granice terenu inwestycji   przedstawiono na kopii mapy zasadniczej, ewidencyjnej

      linią  …........................................................................................................

b) obszar, na który inwestycja ta będzie oddziaływać przedstawiono  na kopii mapy 

   linią ......................................…......................................................................

c) 

5.                                   CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:

a) budowa, (montaż)

b)  określenie  planowanego  sposobu  zagospodarowania  terenu/działki  (  ogrodzenia,

utwardzone dojścia,   dojazdy, schody)

- 

- 

- 

c) obsługa komunikacyjna- sposób włączenia inwestycji do drogi publicznej ( podać numery

działek, ewentualnie zgoda na służebność drogową do działki  objętej  wnioskiem)

 

6.                                 PARAMETRY TECHNICZNE  INWESTYCJI DLA:

    BUDYNEK MIESZKALNY   Budynek  handlowy,     

Budynek gospodarczy

Garaż,   wiata,   (inne)

    powierzchnia zabudowy   m2        od             do  od                     do

    powierzchnia użytkowa    m2        od             do  od                     do

   powierzchnia sprzedaży              

   dla obiektów handlowych    m2        od             do

  

od                      do
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   kubatura  m3                                  od              do  od                       do

    wysokość  budynku do kalenicy   od              do      od                       do

   szerokość elewacji frontowej        od               do  od                       do

   układ połaci dachu:  płaski, dwuspadowy, wielospadowy ) płaski, dwuspadowy, wielospadowy

kąt nachylenia                                od                 do  od                      do

wysokość górnej krawędzi 

elewacji frontowej                          od                  do

 

od                      do

7.                         OKREŚLENIE  ZAPOTRZEBOWANIA  INWESTYCJI:

( właściwe podkreślić) :

   zaopatrzenie w wodę               [ m3/miesiąc  (10m 3/mc,   12m 3/mc,   15m 3/mc, ]     inna:

   z wodociągu, studni, 

   zaopatrzenie w energię elektryczną  (moc przyłączeniowa)   [10 kW,  15KW, 20kW]  inna:

   zaopatrzenie w ciepło (zastosować sposoby  ogrzewania nie powodujące uciążliwego dla otoczenia 

zanieczyszczenia powietrza oraz  wykluczające możliwość spalania odpadów,sposób ogrzewania )

– ogrzewanie gazowe

– ogrzewanie elektrycznej

– paliwo stałe

– inne:   

      

   gaz m3/dobę                                 (w przypadku ogrzewania gazem podać ilość m3/dobę)

   sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków ( właściwe podkreślić) :

– przydomowa oczyszczalnia ścieków

– zbiornik bezodpływowy

– do kolektora sanitarnego

sposób zagospodarowania wód opadowych  ( właściwe podkreślić) :

– w w obrębie własnej działki,

– do do kolektora deszczowego

– wykorzystywana do celów własnych

sposób unieszkodliwiana odpadów - 

inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej   ( studnie,  inne )
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8.                                                       BUDOWLE

 tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojąceurządzenia reklamowe, budowle
ziemne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  składowiska
odpadów,   konstrukcje  oporowe,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle sportowe,  pomniki,  części  budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

 rodzaj i ilość: ……………………………………………………….……………………………

 parametry i inne dane (długość, przekroje, usytuowanie : podziemne, nadziemne, głębokość   posadowienia):

9.                        OKREŚLENIE  ZAPOTRZEBOWANIA  INWESTYCJI

zabudowa handlowo - usługowa

ilość samochodów osobowych ……........……… ciężarowych ……………….….(np. szt./dobę)   

ilość miejsc postojowych……..............................…, 

powierzchnia użytkowa garaży..............................., 

powierzchnia parkingów .........................................m2

sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków :( właściwe podkreślić) :

– biologiczna oczyszczalnia ścieków,

– zbiornik bezodpływowy

– do kolektora sanitarnego

sposób zagospodarowania wód opadowych 

– w w obrębie własnej działki,

– do do kolektora deszczowego

9.  Określenie  danych  w przypadku  braku  obowiązku  przeprowadzenia  postępowania  w

sprawie  oceny  oddziaływania  na  środowisko, (dane  charakteryzujące  jej  wpływ  na

środowisko)
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Do wniosku dołączam1: Szt.

1. załącznik  graficzny  -  zawierający  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 (zgodnie z § 3 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003r.  w  sprawie  sposobu  ustalania  wymagań  dotyczących  nowej  zabudowy  i
zagospodarowania  terenu  w  przypadku  braku  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego. 
W/w mapa winna obejmować teren zawierający trzykrotną szerokość frontu działki  objętej
wnioskiem, nie mniej niż 50 m, w skali 1:500 lub 1:1000, a dla inwestycji liniowych również
w skali 1:2000;

2. 1 egzemplarz mapy   ( oryginał)    jak wyżej,  bez naniesionych projektowanych elementów

i innych oznaczeń;

3. decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  –  zgodnie  z  art.72  ust.1  pkt.3  ustawy

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeśli  będzie wymagana

4. załącznik graficzny, o którym mowa w pkt. 4;

5. umowy  zawarte  pomiędzy  właściwą  jednostką  organizacyjną  a  inwestorem,  gwarantujące

wykonanie uzbrojenia terenu wystarczającego dla zamierzenia budowlanego (dotyczy, jeżeli

z opinii lub warunków technicznych wynika konieczność budowy uzbrojenia terenu);

6. upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu;

7. dowód  opłaty  skarbowej.  Ustawa  z  dnia  16  listopada  2006r.  o  opłacie  skarbowej   oraz

rozporządzenie  Ministra  Finansów  z dnia  28  września  2007r.  w  sprawie  zapłaty  opłaty

skarbowej.

8. Dowód opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo

9. Zgoda na służebność drogowa lub przejścia i dojazdu do terenu inwestycji

10.

....................................................
(podpis wnioskodawcy lub osoby

przez niego upoważnionej) 

                                                                                                   

* Oświadczenie 
Zgodnie  z  art.6  ust.1  lit.  a  ogoó lnego  Rozporządzenia  o  Ochronie  Danych  Osobowych  z  dnia  27
kwietnia 2016 r.  ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ) 
wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych w celach kontaktowych z Referatem Zagospodarowania
Przestrzennego  w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie. 
                                                                                  
                                                                                                               …………………………………………………...
                                                                                                                 podpis osoby ,która wyraziła zgodę
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 Klauzula informacyjna 
    
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Nowa Ruda z siedzibą
 Rynek 1  57-400 Nowa Ruda

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@um.nowaruda.pl
3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  ustawowych  zadań  urzędu  na

podstawie:
- Art. 6 ust. 1 lit. a , c , ogólnego rozporządzenia o ochronie danych     
  osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.;    
- ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   
   (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.),

4. odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

5. Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  do  chwili  realizacji  zadania  do  którego  dane
osobowe zostały zebrane a następnie w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją
kancelaryjną

6. posiada  Pani/Pan  prawo  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  do  ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie *

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

* Prawo żądania od administratora  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania  nie jest możliwe jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się z przepisu prawa. 
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