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.....................................................................................    Kostrzyn, dnia ................................... 

..................................................................................... 
imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwa jednostki organizacyjnej 

...................................................................................... 
adres zamieszkania, siedziba 

.....................................................................................  
numer telefonu kontaktowego 

..................................................................................... 
adres do  korespondencji 

 

..................................................................................... 
imię i nazwisko pełnomocnika 

...................................................................................... 
adres zamieszkania, siedziba 

.....................................................................................  
numer telefonu kontaktowego 

Burmistrz Gminy Kostrzyn 

Urząd Miejski 

ul. Dworcowa 5 

62-025 Kostrzyn 

 
Nr sprawy: …………………………………………… 

wypełnia urząd 

 
 

 
WNIOSEK 

 O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

/podst. prawna ustawa z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2020, poz. 293./ 

 

dla inwestycji polegającej na: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………. 
zamierzenie inwestycyjne: np. budowa obiektu, wykonanie robót budowlanych, zmiana sposobu użytkowania 

I. Oznaczenie terenu objętego wnioskiem: 

1. Położenie terenu: miejscowość, ulica ………………………………………………………………………. 

2. Oznaczenie geodezyjne działki, działek, części działki (niepotrzebne skreślić)................................... 

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

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

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

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

3. Dane właściciela działki:……………………………………………………………………………………… 

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

4. Określenie granic terenu objętego wnioskiem na załączonej mapie. 

II. Charakterystyka istniejącej na działce zabudowy i zagospodarowania terenu 

................................................................................................................................................................... 
np. ilość obiektów, rodzaj: mieszkalny, gospodarczy, usługowy, inwentarski; wysokość, ilość kondygnacji, rodzaj dachu;  
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................................................................................................................................................................... 
rodzaj zabudowy: mieszkaniowa, usługowa, przemysłowa, siedlisko rolnicze 
Istniejące uzbrojenie terenu: woda, energia elektryczna, gaz, kanalizacja, szambo (niepotrzebne skreślić) 

Informacje o ewentualnej konieczności dokonania wycinki drzew i krzewów, wymagających uzyskania 
zgody na ich usunięcie: ............................................................................................................................ 

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

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

 

III. Charakterystyka inwestycji: 

1. Rodzaj inwestycji (z podaniem projektowanych: budynków, budowli, obiektów małej architektury, 
sposobu przebudowy budynku i inne): ..................................................................................................... 

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

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

................................................................................................................................................................... 
2. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu i charakterystyki zabudowy  
i zagospodarowania terenu: (także w formie graficznej) 

- funkcja ……...…………………………………………………………………………….……………………… 
przeznaczenie obiektu budowlanego np. mieszkalny, usługowy, magazynowy 

- powierzchnia zabudowy: ................................................................................................................ 

- liczba kondygnacji nadziemnych / wysokość: ...................................................................................... 

- rodzaj dachu: …….................................................................................................................................. 
np. płaski, stromy: jednospadowy, dwuspadowy, wielospadowy 

- charakterystyka parametrów technicznych inwestycji: (długość, przekrój i inne)…………….................. 

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

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

Planowane usytuowanie inwestycji na działce, zaznaczyć na kopiach map załączonych do nin. 
wniosku . 

3. Określenie zapotrzebowania w infrastrukturę techniczną dla planowanej inwestycji: 

- zasilanie w energię elektryczną:  warunki techniczne Nr………………………..……………..…….. 

- zaopatrzenie w wodę:    warunki techniczne Nr…………………………………………….. 

- zaopatrzenie w gaz:   warunki techniczne Nr…………….…………………………...….. 

- sposób unieszkodliwiania odpadów: ...................................................................................................... 

- sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków................................................................................. 

- sposób ogrzewania …………………………………………………………………………………………….. 

- inne ……………....................................................................................................................................... 

4. Określenie obsługi komunikacyjnej: 

- wjazd i wyjazd z drogi: gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej (niepotrzebne skreślić) 

nazwa ulicy: …………………………………………………...…………………………………….………….. 

- liczba miejsc parkingowych ……………………………………………………………………………………. 

IV. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko: ................................................................... 

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

Dla gospodarstw rolnych – ilość DJP w gospodarstwie: ……………………………………………………... 

Czy inwestycja jest zaliczana do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z §.2 i 3 
Rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
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mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  
(Dz. U. z 2016  r. poz. 71) 
 

TAK / NIE 
(niepotrzebne skreślić) 

Załączniki: 

1. Dwa egzemplarze aktualnej lub nie aktualizowanej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000  
a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 /spełniającej wymogi przepisów 
szczególnych/ obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który inwestycja będzie 
oddziaływać (z zaznaczona lokalizacją inwestycji na kopiach). Mapy należy uzyskać  
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. 

2. Dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 107 zł od wniosku. Wpłaty można dokonać na 
konto: Urzędu Miejskiego W Kostrzynie ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn 62 1050 1520 1000 
0022 7346 5050 ING Bank Śląski Oddz. Kostrzyn (opłatę należy uiścić w banku lub na poczcie). 

Uwaga: decyzje w sprawach związanych z budownictwem mieszkaniowym nie podlegają 
opłacie skarbowej. 

3. Uzgodnienia z właściwymi podmiotami. 

4. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię 
poświadczoną za zgodność z oryginałem, udzielone wnioskodawcy występującego w imieniu 
inwestora wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 złotych.  

5. Inne …………………………………………………………………………………………………………... 

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

 
 
 
 

.................................................................... 
podpis wnioskodawcy/ inwestora 

 
 
 
 
KONTAKT: 

Urząd Miejski w Kostrzynie,  

ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn 

 

Tel. 61 8178 565 wew. 19,  

e-mail: budownictwo@kostrzyn.wlkp.pl 

 

 
 

mailto:budownictwo@kostrzyn.wlkp.pl
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Kostrzyn 

zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
2.   Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania w ramach realizacji obowiązków lub uprawnień Gminy 

wynikających z mających w tym zakresie zastosowanie przepisów prawa oraz w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych 
dla dobra publicznego, w ramach kompetencji Administratora przekazanych do realizacji przez Wydział Nieruchomości, Urbanistyk i i 
Ochrony Środowiska, w szczególności z zakresu: 
a. zagospodarowania przestrzennego Gminy, 

b. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

c. spraw związanych z podziałem nieruchomości, prowadzeniem rozgraniczeń nieruchomości i naliczaniem opłat adiacenckich i 

planistycznych, 

d. gospodarowania mieniem Gminy,  

e. spraw związanych z wieczystym użytkowaniem oraz korzystaniem z gruntów i budynków, 

f. spraw związanych z nabywaniem i zbywaniem gruntów i nieruchomości, 

g. ustalania numeracji porządkowych nieruchomości oraz zakładania i prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów, 

h. spraw związanych z ochroną środowiska i przyrody, gospodarką wodną, utrzymaniem czystości i porządku w Gminie,  

i. współpracy z rolnikami, 

jak również Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu kontaktowania się, odpowiedzi na zapytania, informowania, prowadzenia 
postępowań administracyjnych, zawierania i realizowania umów, archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, a także w 
interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, statystycznych. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej zwane 
RODO), to jest:  
a. udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),  
b. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
c. obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  
d. realizowanie zadań Administratora w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi 

(art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 
e. ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 9 ust. 2 lit. f RODO), 
oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności: 
f. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym wraz z aktami wykonawczymi,  
g. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego wraz z aktami wykonawczymi, 
h. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,  
i. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,  
j. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  
k. Ustawa z dnia 3 października  2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
l. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,  
m. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,  
n. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  
o. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
p. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
q. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 
r. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
s. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

5. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych: 
a. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, etc.), 
b. dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, etc.), 
c. dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.), 
oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne 
do realizacji celów wskazanych w pkt. 3. 

6. Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane: 
a. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, 
b. od innych komórek organizacyjnych Urzędu, organów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz ich 

jednostek organizacyjnych, sądów i organów ścigania - w ramach ich kompetencji oraz przepisów obowiązującego prawa, 
c. od podmiotów posiadających interes prawny w sprawie, w związku z którą następuje przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, 
d. innych podmiotów przekazujących dane osobowe do Administratora. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez innych odbiorców tj. podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i 
mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe w szczególności na 
podstawie przepisów prawa, w tym organom ścigania, organom kontrolnym, organom administracji publicznej.  

8. W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja 
tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie 
udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO. 

9. W zależności od podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do: 
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, 
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
c. przenoszenia danych osobowych, 
d. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, 
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 
f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku, w którym 
Pani/Pana dane osobowe miałyby podlegać profilowaniu, informacja o tym zostanie udzielona przy dokonywaniu czynności w związku z 
danym postępowaniem administracyjnym. 

11. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle 
obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń a 
także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych. 

13. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Jeżeli doszłoby do 
ww. przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku 
stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.                                     Burmistrz Gminy Kostrzyn 

/-/ 
Szymon Matysek 


