
Inwestor :               Lichnowy, dnia………………….. 

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

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

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

WÓJT GMINY LICHNOWY 
UL. TCZEWSKA 6 
82-224 LICHNOWY 

 

 

WNIOSEK  
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 

Na podstawie art. 52 w związku z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym wnoszę o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
 
dla inwestycji polegającej na:  
(podać rodzaj planowanego sposobu zagospodarowania terenu lub rodzaj projektowanej zabudowy) 
 

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

1. OZNACZENIE TERENU INWESTYCJI I JEGO GRANIC: 

a) położenie działki (adres):  ....……………………………………………………………………………………… 

b) oznaczenie geodezyjne – obręb ……………………..………., nr geodezyjny działki ………………, 

powierzchnia w m2 ………….………………… 

2. OBECNY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. OKREŚLENIE PLANOWANEGO SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ 
CHARAKTERYSTYKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz 
powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i 
graficznej 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



4. PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA: 
Podać istniejące na działce przyłącza lub możliwość podłączenia do istniejących sieci (poprzez budowę 
przyłączy) poparte warunkami technicznymi wydanymi przez właściwego gestora sieci; w przypadku 
konieczności rozbudowy lub przebudowy sieci należy dołączyć umowę zawartą między właściwą 
jednostką organizacyjną a inwestorem na wykonanie uzbrojenia. 

 
a) zapotrzebowanie na wodę : ……………………………………………………………………………………….. 

b) zapotrzebowanie na energię : ……………………………………………………………………………………. 

c) sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków : …………………………………………….................. 

d) rodzaj ogrzewania : …………………………………………………………………………………………………… 

 

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI : 

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

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

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

… 

6. DANE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO  
 

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

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

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

 

       ………………………………….. 
       (podpis wnioskodawcy) 

 

ZAŁĄCZNIKI (zaznaczyć tylko składane załączniki) : 

1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawione 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; 

2. oświadczenie w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej z sieci 
elektroenergetycznej; 

3. oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej; 
4. opłata skarbowa w wysokości 107,00 zł uiszczona na konto BS Malbork o/Szymankowo 95 

8303 0006 0060 0600 0837 0001 (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego zwolnionego 
z opłaty) 

 


