Kramsk, dnia………………………….
…………………………………….….. (imię i nazwisko)
……………………………….……….. (adres zamieszkania)
……………………………….………..

(kod pocztowy)

Wójt Gminy Kramsk
Urząd Gminy Kramsk
ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk

………………………………….…….. (tel. kontaktowy)

WNIOSEK
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Określenie rodzaju inwestycji: (określenie rodzaju i funkcji obiektów budowlanych):
………………………………………………………………………………………………………………...….….…
……………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………….….…..
2. Określenie granic terenu objętego wnioskiem:
- nr działki/ek: ………………………………………………………………………………………………………...
- położona w miejscowości: …………………………………………………………………………………………..
Granice terenu
objętego wnioskiem zostały przedstawione na załączonej mapie obejmującej teren,
którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać.
3. Określenie zapotrzebowania na media
- woda z przyłącza (istniejącego/projektowanego): ……………………………………………………………………….
- energia elektryczna z przyłącza (istniejącego/projektowanego): ………………………………..……………………….
- ścieki odprowadzane do (kan. sanitarnej/szczelnego zbiornika/przydomowej oczyszczalni): …………………………………
4. Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji:
(opis planowanej inwestycji, opis budynku, charakterystyczne parametry techniczne, gabaryty, poddasze, szer., dł., wys., itp.)

………………………………………………………………………………………………………………...….….…
……………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………...….….…
- powierzchnia zabudowy: ok. ……………… m2
- szerokość elewacji frontowej budynku: ok. ……………… m
- liczba kondygnacji: ………………………………….....…
- rodzaj dachu: ………………………………….……..……
- dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko:
………………………………………………………………………………………………………………….….…..
……………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………….
(podpis inwestora / pełnomocnika)
Załączniki:
Kopia mapy zasadniczej (mapa informacyjna) w skali 1:1000 lub mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 – przyjęta
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmująca teren, którego wniosek dotyczy oraz obszar, na który inwestycja
będzie oddziaływać (trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejsza niż 50 metrów z każdej strony działki).
Granice terenu objętego wnioskiem zaznaczone na kopii mapy oraz sposób zagospodarowania terenu w formie graficznej (tj. szkice).
Zapewnienie dotyczące dostawy wody do działki (w przypadku przyłącza projektowanego).
Zapewnienie dotyczące dostawy energii elektrycznej do działki (w przypadku przyłącza projektowanego).
Kopia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli inwestycja tego wymaga).
Pełnomocnictwo imienne (w przypadku ustanowienia pełnomocnika).
Opłata skarbowa:
Decyzja o warunkach zabudowy - 107 zł (Decyzje w sprawach mieszkaniowych są zwolnione z opłat.)
Pełnomocnictwo - 17 zł (w przypadku ustanowienia pełnomocnika)
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu lub na konto Banku Spółdzielczego w Koninie nr 88 8530 0000 0000 3405 2000 0001.

