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Plac Wolności 12 
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Godziny urzędowania 
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*- zaznaczyć odpowiednio 

**- dane nieobowiązkowe – wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt 

z wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy  

BOŚiGM.6727.……………….. 
                                                         WYPEŁNIA PRACOWNIK UG 

 

 

BPPID.6730.……………….. 
                                                         WYPEŁNIA PRACOWNIK UG 

 

 

 

Sobków, dnia ……………….…………… r. 
 

Wnioskodawca:  

…………………………….………………………… 

                      IMIĘ I NAZWISKO  

…………………………….………………………… 

                           ADRES   

…..…      …………     .……….……………………..  

KOD POCZTOWY            MIEJSCOWOŚĆ  

…………………………….………………………… 

                  TELEFON KONTAKTOWY**1 
 

WÓJT GMINY SOBKÓW 
Plac Wolności 12 

28-305 Sobków 
 

WNIOSEK O USTALENIE  

 WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU* 

 LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO* 

 
Na podstawie art. 52 ust.1 i 2, w związku z art.64 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) zwracam się  

z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla 

zamierzonej inwestycji polegającej na: 

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

 

 

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

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

realizowanej na działce o numerze ewidencyjnym: 

……………………………………….. w obrębie ………………………………………………..……............................................. 

            NUMER DZIAŁKI     MIEJSCOWOŚĆ 

w granicach oznaczonych linią ciągłą i literami/cyframi ……………………… na załączonej mapie w skali 

1:500/ 1:1000/ 1:2000 (granice terenu objętego wnioskiem). 

 

DOTYCZY WNIOSKOWANYCH OBIEKTÓW W ZABUDOWIE ZAGRODOWEJ 

Wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego …………………… ha  

 

- 

RODZAJ PLANOWANYCH ROBÓT (NP. BUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA)  

ORAZ FUNKCJA I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TERENU (NP. BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, 

GOSPODARCZY, USŁUGOWY) ŁĄCZNIE Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 



*
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I. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI  

1) Planowany sposób zagospodarowania terenu, gabaryty projektowanych obiektów oraz 

powierzchnię podlegającą przekształceniu należy przedstawić w formie opisowej i graficznej – 

podstawa prawna art. 52 ust. 2 pkt 2 lit.b) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   
 

2) Planowany sposób zagospodarowania terenu (np. budowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, 

przebudowa, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymienić dotychczasowy  

i planowany sposób użytkowania, dla budynków usługowych lub pomieszczeń usługowych – wymienić rodzaj 

przewidywanych usług, dla budynków handlowych lub pomieszczeń handlowych – wymienić rodzaj 

przewidywanych branży itp., dla budynków inwentarskich podać obsadę DJP). 
 
………………………………………………………………………………………………………………...………………..…….................... 

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

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

 

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

 

 

3) Przeznaczenie zamierzonej inwestycji (np. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, 

usługowa, handlowa, zagrodowa w gospodarstwie: rolnym, hodowlanym, ogrodniczym; produkcyjna, 

magazynowa, garaż, budynek gospodarczy, budynki użyteczności publicznej; inna z podaniem rodzaju usług, 

produkcji; inne)   

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

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

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

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

 

4) Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu*  

 

budynek ……………………………………… budynek ……………………………………… 

 budynek wolnostojący  zabudowa bliźniacza  budynek wolnostojący  zabudowa bliźniacza 

 budynek szeregowy  budynek szeregowy 

Podpiwniczenie: Podpiwniczenie: 

 całkowite  częściowe  brak  całkowite  częściowe  brak 

Inne: Inne: 

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

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

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

 

 

Powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu ………………………………………….. m2 z czego: 

 planowany/e budynek/i   - ……………………………….. m2 

 dojścia i dojazdy - ……………………………….. m2 

 miejsce/a postojowe - ……………………………….. m2 

 

OPISAĆ SZCZEGÓŁOWO NA, CZYM BĘDZIE POLEGAĆ BUDOWA, ROZBUDOWA, … 

OPISAĆ FUNKCJE, PRZEZNACZENIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 
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5) Gabaryty i powierzchnie projektowanego obiektu (orientacyjne): 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     STAN ISTNIEJĄCY 
(wypełnić w przypadku rozbudowy, 

nadbudowy itp.) 

STAN PROJEKTOWANY 
 

budynek ………………… 

STAN PROJEKTOWANY 
 

……………………………… 

szerokość elewacji frontowej ………………….. m ………………….. m ………………….. m 

powierzchnia zabudowy ………………….. m2 ………………….. m2 ………………….. m2 

wysokości:   do kalenicy  ………………….. m ………………….. m ………………….. m 

                     do okapu lub gzymsu ………………….. m ………………….. m ………………….. m 

kąt nachylenia połaci dachu 
………………….. ° ………………….. ° ………………….. ° 

rodzaj dachu  
(płaski, dwuspadowy, wielospadowy) …………………….………….. …………………….………….. …………………….………….. 

kierunek głównej kalenicy dachu 

budynku 

 równoległy do frontu działki 

 prostopadły do frontu działki  

 równoległy do frontu działki 

 prostopadły do frontu działki 

 równoległy do frontu działki 

 prostopadły do frontu działki 

liczba kondygnacji nadziemnych  ………………….. szt. ………………….. szt. ………………….. szt. 

wielkość w DJP i rodzaj obsady 
(w przypadku obiektów inwentarskich)    

powierzchnia sprzedaży  
(w przypadku obiektów handlowych)    

 
6) Obsługa wnioskowanej inwestycji w zakresie komunikacji: 

 

a) DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ: 

 bezpośredni z drogi/ulicy*  poprzez drogę wewnętrzną (działka numer ewidencyjny  ………………………...)* 

 przez ustanowienie służebności drogowej (działka numer ewidencyjny  ………………………...)* 
(w przypadku ustanowionej służebności 

drogowej – udokumentować; wrysować 

dojazd na mapie zasadniczej) 
 

b) ZJAZD NA DZIAŁKĘ: 

 istniejący* projektowany*   

c) PRZEWIDYWANA ILOŚĆ MIEJSC PARKINGOWYCH: …………………………………………… 

 

7) Przewidywane  zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury technicznej: 
(określone zgodnie z przedłożonymi do wniosku warunkami przyłączenia do sieci, umowami na dostawy mediów; wystarczające dla 

zamierzenia) 

 

a) WODA  z wodociągu*   

 
……………………… m3/dobę 

(określić w przybliżeniu ilość wody w m3/dobę) 
 z ujęcia własnego* 

b) ŚCIEKI SANITARNE  do kanalizacji*  do zbiornika bezodpływowego* 

……………………… m3/dobę 
(określić w przybliżeniu ilość odprowadzanych  

ścieków w m3/dobę)  do przydomowej oczyszczalni ścieków* 

c) ENERGIA ELEKTRYCZNA  z sieci energetycznej* 

……………………… kWh 
(określić w przybliżeniu ilość energii w kW) 

 z innego źródła: …………………………………………………* 

d) ENERGIA CIEPLNA/SPOSÓB 

OGRZEWANIA 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

e) SPOSÓB ODPROWADZANIA 

WÓD OPADOWYCH 

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

f) INNE POTRZEBY W ZAKRESIE 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ …………………………………………………………………………………………………………… 
 

8) STAN FAKTYCZNY I PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 
(należy podać dane dotyczące właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja  

– imię, nazwisko i adres zamieszkania) 

 
……………………………………………………………………………………....…………………………………...………………………… 
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II. STAN ISTNIEJĄCY TERENU INWESTYCJI I JEGO OTOCZENIA 
 

1. POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI ……………………………………………………………………………………………………. m2 

2. ISTNIEJĄCA ZABUDOWA PRZEZNACZONA DO ROZBIÓRKI/ADAPTACJI 
(w przypadku adaptacji należy podać funkcje istniejących budynków, ich przybliżone parametry – powierzchnia zabudowy, ilość kondygnacji, 

rodzaj dachu itp.) 

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

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

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

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ZIELEŃ 
 

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

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

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

4. OPIS OTOCZENIA TERENU 
(funkcja istniejących budynków, ich przybliżone wymiary – ilość kondygnacji, rodzaj dachu itp.) 
 

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

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

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

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

 

III. INNE ISTOTNE INFORMACJE NA TEMAT INWESTYCJI 

1) SPOSÓB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 

 selektywnie zbierane na terenie posesji i odbiór przez koncesjonowaną firmę działającą na terenie gminy* 

 inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………* 
 

2) PRZEWIDYWANA ILOŚĆ ZATRUDNIONYCH OSÓB …………………………………………………………… 
 

 

3) OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEWIDYWANYCH PROCESÓW 

TECHNOLOGICZNYCH …………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) RODZAJ PRZEWIDYWANEJ PRODUKCJI/USŁUG ………………………………………………………………… 

 

5) PROPONOWANA LINIA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW  

(ODLEGŁOŚĆ OD DROGI) …………………………..……………………………………………..……………………………… 

 

IV. DANE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO  

 neutralny lub znikomy wpływ na środowisko* 

 inwestycja wpłynie na środowisko*: (opisać, w jaki sposób inwestycja wpłynie negatywnie na środowisko) 
………...……………………………………………………………………………....…………………………………...………………………… 

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

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

……...………………………………………………………………………………....…………………………………...………………………… 
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V. INFORMACJE DODATKOWE (wypełnić w razie potrzeby) 

 

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

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

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

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

 

……………………….……………………………… 

PODPIS WNIOSKODAWCY LUB OSOBY 

UPOWAŻNIONEJ 

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE:   

mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych dopuszczalna w skali 1:2000), 

przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmująca teren, którego wniosek 

dotyczy i obszar, na który inwestycja ta będzie oddziaływać z naniesionymi przez uprawnionego geodetę 

granicami i numerami działek i określonymi granicami terenu objętego wnioskiem - 1 egzemplarz* 

 

UWAGA: mapa musi obejmować teren trzykrotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem  

o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów do przedmiotowej działki 
 

koncepcja planowanego sposobu zagospodarowania działki, opracowana na kserokopii mapy 

zasadniczej jest to forma graficzna, którą należy opracować w trwałej technice z naniesieniem*: 

 projektowanego obiektu (należy podać wymiary obiektu oraz odległości w stosunku do granic  

i krawędzi jezdni), 

 granic terenu objętego wnioskiem oraz granic obszaru, na który projektowana inwestycja będzie 

oddziaływać,     

 powierzchni terenu podlegającej przekształceniu 

 legendy. 

aktualny wypis z ewidencji gruntów dla działki*
 (nie starszy niż 3 miesiące) 

 

zapewnienia gestorów sieci o możliwości zaopatrzenia w energię elektryczną, w wodę i odprowadzanie 

ścieków bądź umowy na dostawę mediów* 

 do sieci wodno-kanalizacyjnej: Wodociągi Gminne w Sobkowie, Pl. Wolności 16, 28-305 Sobków 

 do sieci energetycznej: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny 

Kielce, ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce  
 

wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego
* 

(załącznik wymagany w przypadku przedsiębiorców) 
 

Kserokopia aktu notarialnego, nakazu płatnicznego lub zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie 

rolnym
* 

(załącznik wymagany w przypadku zabudowy zagrodowej) 

 

ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE: (należy załączyć w razie potrzeby) 

dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy  

w wysokości 107,00 zł*
(z opłaty skarbowej zwolnione są sprawy budownictwa mieszkaniowego) 

w przypadku, gdy w Imieniu Wnioskodawcy występuje Pełnomocnik, do wniosku należy dołączyć 

dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej  

za takie pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł*  
 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziałwać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) * 

 

dodatkowe rysunki lub opisy, uszczegóławiające określenie planowanego sposobu zagospodarowania 

terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu * 

 
 

inne (napisać jakie): ……………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
*
 



*
- zaznaczyć odpowiednio   strona 6/6 

1 Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO tj. dobrowolnego wyrażenia zgody - wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu. Administrator będzie przetwarzał 
Pani/Pana dane w celu poinformowania telefonicznego o czynnościach związanych z realizacją wniosku o 
zmianę decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

 wyrażam zgodę (zaznaczyć)  

Wypełniając obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie art. 13 
ust. l i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 20 l 6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE zwanym dalej „RODO" i dbając o Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas 
informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Sobków (dalej: my). Mamy siedzibę 

w Sobkowie, ul. pl. Wolności 12; 28-305 Sobków, kod pocztowy 28-305. Możesz z nami się skontaktować telefo-

nicznie: 41 387 10 37 lub mailowo: sekretariat@sobkow.pl.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który będzie monitorował i nadzorował prze-

twarzanie Twoich danych i możesz się z nim skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 66 55 86 173 za 

pomocą poczty elektronicznej – email: biuro@ochrona-danych.net 

3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu: 

a) wydania wnioskowanej decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

b) poinformowania telefonicznego o czynnościach związanych z realizacją wniosku o wydanie decyzji  

ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu  

c) archiwizacji wyżej wymienionej dokumentacji. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  

a) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

b) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

c) art. 6 ust.1 lit. c RODO tj. na podstawie przepisów prawa wynikających z Kodeksu Postępowania Admini-

stracyjnego i archiwizacji dokumentacji. 

d) art. 6 ust 1 lit. a RODO tj. dobrowolnego wyrażenia zgody. 

5. Odbiorcami Twoich danych będą: 

a) Ty i Twoi pełnomocnicy; 

b) podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych; 

c) podmioty uprawnione do odbioru Twoich danych na podstawie przepisów prawa. 

6. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe: 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania (tj. pkt. 3) 

oraz obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.  

7. Przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia po ustaniu celu przetwarzania i okresu przetwarzania, zgodnego z przepisami prawa; 

d) ograniczenia przetwarzania danych; 

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przecho-

wywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe da-
ne na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Preze-

sa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgo-

dy przed jej cofnięciem. 

10. Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest: 

a) obowiązkowe zgodnie z wymogiem prawnym, a ich nie podanie może powodować brak realizacji celu 

przetwarzania lub podjęcia działań zgodnych z postępowaniem administracyjnym. 

b) dobrowolne. 
 

Sobków, …………………………….………………………… 

DATA 

…………………………….………………………… 

PODPIS 

 

mailto:sekretariat@sobkow.pl
mailto:biuro@ochrona-danych.net

