
 

 

 

................................................................................     ........................................................ 
(nr rejestru organu właściwego do wydania decyzji)                   (miejscowość i data) 

 

 

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY 
 

.................................... Wójt Gminy Rewal , 72-344 Rewal ul. Mickiewicza 19 ....................................... 
(nazwa organu właściwego do wydania decyzji) 

 

Inwestor: ............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres) 

 
nr tel. …………………………………………………………………….. 
 

na podstawie art. 52 i 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 788 j.t.) wnoszę o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: 

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

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

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

(nazwa i adres inwestycji) 

Dane szczegółowe do wniosku: 
1) określenie granic terenu objętego wnioskiem: - oznaczyć graficznie na przedłożonej trzeciej kopii mapy 

(przedłożone dwa egzemplarze map bez naniesień) 
2) charakterystyka inwestycji: 

a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania 
ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również 
sposobu unieszkodliwiania odpadów: 
 

......... 1. woda -  ________ m 3/dobę,…… 2.  energia elektryczna - __________kW  ......................... 

……. 3. gaz - __________m3/h, …… 4. kanalizacja – według zużycia wody ...................................... 

b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz rodzaju zabudowy (patrz pouczenie 
na odwrocie) i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów 
budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej:  
…………………...według załączników nr 2 i 3 dołączonych do wniosku ...............................     

c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku 
obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane 
charakteryzujące jej wpływ na środowisko: 

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

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

Załączniki: 
1) dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, dwa egzemplarze kopii mapy katastralnej, 

przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące działkę,  której wniosek 
dotyczy oraz obszar z granicami w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki 
objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50 metrów, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji 

liniowych również w skali 1:2000; (w przypadku gdy wnioskiem objęto większą ilość działek, kopie map 
wykonać odpowiednio) 

2) określenie granic terenu objętego wnioskiem (oznaczyć graficznie na przedłożonej trzeciej kopii mapy) 
3) charakterystykę inwestycji obejmującą:  

określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu w formie graficznej z charakterystyką zabudowy  
i zagospodarowania terenu , w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych   
(w  postaci projektu urbanistycznego lub szkicu zagospodarowania terenu z podaniem charakterystycznych 
wymiarów: długości i szerokości oraz ilości budynków oraz odległości zabudowy do wszystkich granic działki, 
ich gabarytów i przeznaczenia), 

4) charakterystykę inwestycji przedstawioną w formie opisowej wg załącznika nr 4  
5) umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem w sprawie uzbrojenia terenu, 

W przypadku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedkładam 
dodatkowo: - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
 
UWAGA: 
Załączniki graficzne przedłożyć w takiej formie, aby mogły stanowić załączniki do akt (poskładane do formatu A4 
z możliwością wpięcia ich do teczki). 
 
 

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

Niepotrzebne skreślić.                                                                                                             (podpis inwestora) 



 

 

 
 
 

POUCZENIE 
 

Na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie oznaczeń  
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji  
o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003, Nr 164, poz.1589) informuję, że ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy zapisuje 
się, stosując w szczególności następujące nazewnictwa: 

a) zabudowa mieszkaniowa, w tym: 
– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
– zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

b) zabudowa usługowa, 
c) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 
d) zabudowa produkcyjna, 
e) cmentarze, 
f) drogi publiczne, 
g) drogi wewnętrzne, 
h) obiekty infrastruktury technicznej; 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 4  
do wniosku o ustalenie warunków zabudowy 

 
Pouczenie: na podstawie 

 art. 52 ust 2 pkt 2) lit b) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny   (Dz. U. z 2016 r. poz.778 j.t.) 

 oraz § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej 
zabudowy ... (Dz. U. Z 2003 r. Nr 164, poz. 1588) 

 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych  
w decyzji ... (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz.1589) 

 charakterystyka inwestycji powinna obejmować następujące dane opisowe graficzne: 

 
Uwaga: Brak wypełnienia LP nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10 i 11 uniemożliwi rozpoznanie sprawy! 
 
LP 

1. Rodzaj inwestycji: …………………………………………………………………...………………………………. 

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

2. Adres inwestycji: ……………………………………………………….............…………………………………… 

3. Front działki (w metrach od strony ulicy lub głównego wejścia/wjazdu na działkę)                ………………. 

4. Wskaźnik zabudowy (stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki) %                ………….....… 

5. Szerokość elewacji frontowej (w metrach)                 …………...….. 

6. Geometria dachów   A Układ połaci                    B Kierunek kalenicy 
 

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

                                                   C wysokość do kalenicy           D Kąt nachylenia 

                                                      metrów ..........                    stopni od ....... do ....... 

A. Legenda do układu połaci:   B. Legenda do kierunku kalenicy: 
P- dach płaski                                                      II – kalenica równoległa do frontu działki   
D - dach dwuspadowy                                         T – kalenica prostopadła do frontu działki 
W - dach wielospadowy 
M - dach mansardowy 
 
C. Opis do wysokości kalenicy:                      D. Opis do kąta nachylenia: 
Podać wysokość kalenicy                                  Podać pochylenie połaci w stosunku do terenu 
od poziomu terenu                                              Wielkość podać w stopniach 
 

7. Linia zabudowy (podać odległość w metrach od ulicy)                                                         ………...……… 

8. Górna krawędź elewacji (podać wysokość od terenu do okapu lub do gzymsu)                  ..………….…... 

9. Ilość kondygnacji (podać ilość kondygnacji nadziemnych)                           ……….……… 

10.  Funkcja (podać rodzaj funkcji – jeden lub kilka w/g legendy)              ……….……… 
 
Legenda do rodzaju funkcji: 
M - funkcja mieszkalna    Z - funkcja zagrodowa 
U - funkcja usługowa    P - funkcja produkcyjna 
G - funkcja gastronomiczna   C - cmentarze 
H - funkcja handlowa    D - drogi 
T - funkcja turystyczna    I - infrastruktura 
ZL – zieleń 

 

11. Oddzielnie wykonać część graficzną w postaci szkicu zagospodarowania terenu. 
Szkic zagospodarowania wykonać na kopii mapy zasadniczej.  
Zaznaczyć: szerokość, długość projektowanej zabudowy z podaniem odległości do granic działki  
i odległości do ulicy;  
Wielkości na szkicu podać w metrach. 

 

 

 

 



 

 

 

W Z Ó R 
 

................................................       ......Rewal 14.09.2016 r. ..... 
(nr rejestru organu  właściwy do wydania decyzji)                                                                                           (miejscowość i data) 

       

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY 

 
.............................................................Wójt Gminy Rewal................................................................. 

(nazwa organu właściwego do wydania decyzji) 
Inwestor:............................................Jan Kowalski............................................................................ 
..................................zam. 85-858 Bydgoszcz ul. Warszawska 15................................................... 
Nr Tel. ... 600 700 800 ……………………………….. 

( imię i nazwisko lub nazwa oraz adres )  

na podstawie art. 52 i 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 778 j.t. ze zmianami) wnoszę o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: 

...........Budowa budynku usługowego z lokalem mieszkalnym w Rewalu przy .................... 

................................. ul. Parkowej 35 na działce nr 323 ........................................................... 
(nazwa i adres inwestycji) 

Dane szczegółowe do wniosku: 
1) określeni granic terenu objętego wnioskiem: - oznaczyć graficznie na przedłożonej trzeciej kopii 
mapy (przedłożone dwa egzemplarze map bez naniesień) 
2) charakterystyka inwestycji: 

a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub 
oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej,  
a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów:  

      ........... woda -  15 m 3/dobę,………energia elektryczna - 10 kW ................................                       
      ............ gaz -  5m3/h, ………… kanalizacja - według zużycia wody ........................... 
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz rodzaju zabudowy                  

(patrz pouczenie na odwrocie) i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia  
i  gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie              
opisowej i graficznej: 

                ....................według załączników nr 2 i 3 dołączonych do wniosku ........................... 

c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku 
braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko: 
.......Minimalna wycinka drzew; bez piwnic; miejsce gromadzenia odpadów....... 
......................stałych na posesji......................................................................................... 

Do wniosku o ustalenie warunków zabudowy dołączam1): 
1) dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, dwa egzemplarze kopii mapy katastralnej, 

przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące działkę, której wniosek 
dotyczy oraz obszar z granicami w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki 
objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50 metrów, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji 

liniowych również w skali 1:2000; (w przypadku gdy wnioskiem objęto większą ilość działek, kopie map 
wykonać odpowiednio) 

2) określenie granic terenu objętego wnioskiem: - oznaczyć graficznie na przedłożonej trzeciej kopii mapy 
3) charakterystykę inwestycji obejmującą: określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu w formie 

graficznej z charakterystyką zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów 
projektowanych obiektów budowlanych  (w  postaci projektu urbanistycznego lub szkicu zagospodarowania 
terenu z podaniem charakterystycznych wymiarów: długości i szerokości oraz ilości budynków oraz odległości 
zabudowy do wszystkich granic działki, ich gabarytów i przeznaczenia), 

4) charakterystykę inwestycji przedstawioną w formie opisowej w/g załącznika nr 4  
5) umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem w sprawie uzbrojenia terenu, 

 
W przypadku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedkładam 
dodatkowo: 
6)  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
UWAGA: 
Załączniki graficzne przedłożyć w takiej formie, aby mogły stanowić załączniki do akt (poskładane do formatu A4 
z możliwością wpięcia ich do teczki). 
 

 

                                                                                                                                                                                .    

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

1)Niepotrzebne skreślić.                                                                       (podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)    


