Urząd Gminy w Korycinie
ul. Knyszyńska 2a, 16 - 140 Korycin
tel.: 85 7229196 fax: 85 7229180

Stanowisko ds. Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej

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

Korycin, dnia................................

(imię i nazwisko)

..................................................
(adres zamieszkania)

WÓJT GMINY
KORYCIN

..................................................
..................................................
(kontakt , telefon)

WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust.1 pkt 1) i pkt 2) oraz art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnoszę o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomości, położonej w .............................................
…………………………………………………………………………………..…………………….
Nr ewid. gruntów .................................................................................................................................
I.

GRANICE TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM
oznaczono na kopii mapy zasadniczej - linią koloru ............................................................
- literami ABCD...............................................................
Powierzchnia terenu inwestycji ...................................................................................... m²

II.

PROJEKTOWANA FUNKCJA, SPOSÓB I CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY I
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

-

obiekty kubaturowe....................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
- inwestycje liniowe: ........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
- obsługa komunikacyjna /zjazdy/ ................................................................................................
III.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI:

1. Wymiary proj. obiektu:

mieszk.

gosp./garaż

handl.-usł.

inne

- wysokość

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

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

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

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

- długość

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

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

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

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

- szerokość

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

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

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

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

- ilość kondygnacji

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

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

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

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

2. Kształt dachu np.: płaski, dwuspadowy, czterospadowy itp. .................................................
3. Rodzaj materiałów ścian i konstrukcji ....................................................................................

4. O ile obiekt jest złożony, wielofunkcyjny, posiadający wiele parametrów technicznych
i funkcjonalnych, dane te należy podać odrębnie w załączniku do wniosku.
5. Sposób zagospodarowania oraz parametry projektowanej inwestycji należy również przedstawić
w formie graficznej.
IV.
ZAPOTRZEBOWANIE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1. Zapotrzebowanie na wodę .......................................................................................................
2. Zapotrzebowanie na en. cieplną ...............................................................................................
3. Zapotrzebowanie na en. elektryczną ........................................................................................
4. Sposób odprowadzenia ścieków ..............................................................................................
5. Zapotrzebowanie na gaz ...........................................................................................................
6. Inne ...........................................................................................................................................
UWAGA! W przypadku projektowanych inwestycji liniowych /sieci/ należy w załączniku
graficznym określić ich przebieg /nie dotyczy przyłączy/.
V.

DANE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO LUB
JEGO WYKORZYSTANIE:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

VI.

INNE INFORMACJE O INWESTYCJI I SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

…………………………………………………………
Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej

W ZAŁĄCZENIU PRZEDKŁADAM :
1. 2 egzemplarze kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1: 500 lub 1: 1000 do celów opiniodawczych
(inwestycja liniowa także w skali 1: 2000), potwierdzone pieczęcią urzędową;
2. 1 egzemplarz kserokopii wymienionej powyżej mapy zasadniczej z przedstawieniem planowanego
sposobu zagospodarowania terenu, obejmującego położenie projektowanych obiektów na działce
i jego wymiary, określone w pkt III wniosku.
3. Dokument, stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub
kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem,
4. Dowód opłaty w kwocie:
- za decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 107.00 PLN;
- za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis
lub kopię - 17.00 PLN.

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO
sprawa wszczęta wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Korycin,
adres: ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Korycin: iod@korycin.pl lub:
Inspektor ochrony danych, Urząd Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy wszczętej Pani/Pana
wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1945 z późn. zm.). Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym
odbiorcom.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat licząc od końca roku w którym
zakończała się sprawa w której dane osobowe zostały zgromadzone, a po tym okresie zostaną
przekazane do Archiwum Państwowego w Białymstoku.
6. Ma Pani/Pan prawo żądać:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) sprostowania swoich danych osobowych;
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w przypadku wnioskowania o udostępnienie
informacji publicznej jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi załatwienie wniosku.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji, w tym profilowaniu.

………………………………………..……………….
(Data i czytelny podpis)

