
.................................... dnia, ...........................
(miejscowość)               (data)

Wójt Gminy w Liniewie
Ref. Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

Wnioskodawca: ....................................................................................................................................
 adres:      ....................................................................................................................................

tel. kontaktowy   ...............................................
    

Jednocześnie oświadczam*, że:
a) jestem właścicielem terenu (nieruchomości),
b) jestem współwłaścicielem terenu (nieruchomości),
c) inne ....................................................................................................................................................

Lokalizacja inwestycji:
● Położenie działki ......................................................................................................................
● Nr działki/obręb geodezyjny....................................................................................................

Charakterystyka inwestycji:
● określenie  planowanego  sposobu  i  charakterystyki  zagospodarowania  terenu  oraz 

powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

● przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

● dojazd do drogi publicznej: ....................................................................................................
....................................................................................................................................................

● powierzchnia sprzedaży * .......................................................................................................
(dotyczy obiektu handlowego)

● określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................



● dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko* 
(w przypadku braku obowiązku prowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

● szkic zamierzonej inwestycji oraz usytuowanie na działce (forma graficzna);

● określenie zapotrzebowania na:
✔ wodę ..........................................................................................................................................
✔ energię elektryczną...................................................................................................................
✔ sposób odprowadzania* / oczyszczania* ścieków.................................................................

....................................................................................................................................................
✔  sposób unieszkodliwiania odpadów* ....................................................................................
✔ sposób ogrzewania* .................................................................................................................
✔ inne* ..........................................................................................................................................

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

Załączniki:
1. 1 egz.  kopii  mapy zasadniczej (katastralnej)  w skali  1:500,  1:1000 lub 1:2000 zawierającej 

obszar, na który zamierzona inwestycja będzie oddziaływać ( 3x szer. działki lub min. 50 m), z 
określeniem  granic  terenu  objętego  wnioskiem-  mapa  sytuacyjno-wysokościowa  do  celów 
projektowych lub informacyjnych (Starostwo Powiatowe w Kościerzynie – Wydział Geodezji i 
Gospodarki Nieruchomościami ).

2. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów dla działek objętych inwestycją (Starostwo Powiatowe w 
Kościerzynie – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami).

3. Umowy  zawarte  z  właściwymi  jednostkami  organizacyjnymi,  gwarantujące  wykonanie 
uzbrojenia terenu* (dotyczy działki nieuzbrojonej).

4. Dowód  dotyczący  wielkości  gospodarstwa  rolnego  związanego  z  zamierzoną  zabudową 
zagrodową* ( dotyczy zabudowy zagrodowej nie stanowiącej kontynuacji istniejącej zabudowy 
zagrodowej na działce sąsiedniej).

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych inwestycji zgodnych z art. 71 i 
art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na 
środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z zm.).*

6. Pełnomocnictwo upoważniające wnioskodawcę do reprezentowania inwestora.
7. Opłata skarbowa 107 zł w kasie tut. Urzędu lub na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy O/Skarszewy  -  75 8340 0001 0100 1876 2000 0002.

                                             ............................................. 
* Niepotrzebne skreślić                                                                   (podpis wnioskodawcy)


