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29.03.2017 

 

.....................................................................................    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 WARUNKÓW ZABUDOWY 
 

/podst. prawna ustawa z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2016 poz. 778 ze zm./ 
 

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 (działek)……………………………………………………………………………. 

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

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;  

................................................................................................................................................................... 
rodzaj zabudowy: mieszkaniowa, usługowa, przemysłowa, siedlisko rolnicze 
Istniejące uzbrojenie terenu: woda, energia elektryczna, gaz, kanalizacja, szambo (niepotrzebne skreślić) 
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Informacje o ewentualnej konieczności dokonania wycinki drzew i krzewów, wymagających uzyskania 
zgody na ich usunięcie: ............................................................................................................................ 

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

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

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

III. Charakterystyka inwestycji: 

1. Rodzaj inwestycji (np.: mieszkaniowa jednorodzinna – w zabudowie wolno stojącej / w zabudowie 
bliźniaczej / w zabudowie szeregowej, grupowej, mieszkaniowa wielorodzinna, magazynowa, 
handlowa - z podaniem branży, usługowa, gospodarcza, warsztatowa, produkcyjna z podaniem 
technologii i danych charakteryzujących ich wpływ na środowisko lub jego wykorzystanie, garaże, 
inne): ..............................................................................................................……………………………... 

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

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

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

2. Lokalizacja inwestycji (np. w granicy, 1,5 m od granicy, wolno stojący)…………………………………. 

3. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu i charakterystyki zabudowy  
i zagospodarowania terenu: także w formie graficznej (z wyszczególnieniem wszystkich 
projektowanych budynków) 

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

- powierzchnia zabudowy projektowanej (w m2): ...................................................................................... 

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

- powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu (w m2):…………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
utwardzenie terenu, zieleń zainwestowana 

- liczba kondygnacji nadziemnych …………………................................................................................... 

- liczba kondygnacji podziemnych ........................................................................................................... 

- szerokość elewacji frontowej ………………………………………………………………………………….. 

- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki lub okapu……………………………… 

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

- wysokość całkowita zabudowy ……………………………………………………………………................. 

- rodzaj dachu:  płaski, jednospadowy, dwuspadowy, wielospadowy (niepotrzebne skreślić) 

- kąt nachylenia połaci dachowych: ……………………………………………….……………………………. 

- charakterystyka parametrów technicznych inwestycji (nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej): ..……... 

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

- powierzchnia sprzedaży (dla obiektu handlowego) ……………………………...…………………………. 

- powierzchnia użytkowa poszczególnej funkcji (w m2) ............................................................................ 

................................................................................................................................................................... 
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- powierzchnia użytkowa garaży / parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w m2) .........................  

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

- liczba i funkcja lokali ..............................................................……………………………………………… 

3.Charakterystyka planowanej zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części: 

- planowana funkcja (np.: mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowa wielorodzinna, magazynowa, 

handlowa - z podaniem branży, usługowa, gospodarcze,  warsztatowe, produkcyjne z podaniem 

technologii i danych charakteryzujących ich wpływ na środowisko lub jego wykorzystanie, garaże, 

inne): ...................................................................................................................................................... 

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

- powierzchnia użytkowa poszczególnej funkcji (w m2) ........................................................................... 

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

- powierzchnia użytkowa garaży / parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w m2) ......................... 

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

- powierzchnia sprzedaży ( w przypadku obiektów handlowych).............................................................. 

Planowane usytuowanie inwestycji na działce, zaznaczyć na jednej kopii mapy załączonej  
do nin. wniosku . 

4. Określenie zapotrzebowania w infrastrukturę techniczną dla planowanej inwestycji: 

- zaopatrzenie w wodę opinia/umowa Nr…………………………………..………………………………….. 

- zaopatrzenie w wodę na cele ppoż opinia/umowa Nr…………………………………..…………………… 

- zasilanie w energię elektryczną opinia Nr……………………. ………………………………..……………. 

- zaopatrzenie w gaz opinia Nr…………….…….................................………………………..…………….. 

- sposób unieszkodliwiania odpadów: stałych.............................................. /niebezpiecznych………..…  

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

- sposób odprowadzania ścieków technologicznych / przemysłowych, planowana ilość: ...................... 

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

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

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

- sposób odprowadzania wód opadowych (np. do kanalizacji miejskiej, na teren objęty wnioskiem, 

inne): ……….......……................................................................……….......……...............……………….. 

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

- inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej :………...……………………………………………… 

....................................................................................................................................…………………….. 
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5. Określenie obsługi komunikacyjnej: 

- wjazd i wyjazd: istniejący, projektowany (niepotrzebne skreślić) 

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

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

- bezpośredni z ulicy …………………………………………………………………………………………….. 

- za pośrednictwem (np.: innej działki, drogi wewnętrznej, inne) ….…………………………………….…. 

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

- lokalizacja miejsc parkingowych ………………………………………………………………………………. 

- ilość samochodów osobowych (szt./dobę) …………………………………………………………………… 

- ilość samochodów ciężarowych (szt./dobę) …………………………………………………………………. 

6. Inne istotne informacje, materiały, opinie, wytyczne: ....................................................................…… 

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

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 
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) 
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Załączniki: 
1. Dwa egzemplarze aktualnej lub nie aktualizowanej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 

/spełniającej wymogi przepisów szczególnych/ obejmującej teren, którego wniosek dotyczy  
i obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać (z zaznaczona lokalizacją inwestycji na jednej kopii). 
Mapy należy uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. 

2. Planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania 
terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchnia 
terenu podlegająca przekształceniu – przedstawione w formie opisowej w pkt. III wniosku  
i graficznej w postaci koncepcji urbanistyczno-architektonicznej (sposób zagospodarowania na kopii 
mapy, szkic budynku lub widok elewacji frontowej). 

3. 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. 

4. W przypadku, gdy wnioskodawca określa sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków jako 
przydomową oczyszczalnię ścieków, do wniosku należy dołączyć opinię geotechniczną 
określającą warunki gruntowo wodne oraz typ projektowanej oczyszczalni. 

5. Zapewnienie gestorów sieci o możliwości zaopatrzenia obiektu w media:  
a) zapewnienie dostawy wody - opinia (aktualna – max. 2 lata) lub umowa przedwstępna podpisana  

z Burmistrzem Gminy Kostrzyn w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie. 
Wniosek na dostawę wody do pobrania w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie lub na stronie 
internetowej www.kostrzyn.wlkp.pl (dział Inwestycje) 

b) zapewnienie dostawy energii elektrycznej - opinia (aktualna – max. 2 lata) - ENEA Operator Rejon 
Dystrybucji Gniezno, ul. Wschodnia 49/51, 62-200 Gniezno), 

c) odpowiednio do potrzeb zapewnienie dostawy gazu.  

6. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię 
poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 złotych.* 

7. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji (w przypadku zaliczenia jej do mogących 
negatywnie oddziaływać na środowisko). 

8. Inne ……………………………………………………………………………………..……………………………* 

............................................................... 
(czytelny podpis wnioskodawcy) 

Objaśnienia: 

1. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów 
zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 ze zm.) w drodze decyzji o warunkach 
zabudowy  i zagospodarowania terenu.  

2. Parametry planowanej zabudowy ustala się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  
26 sierpnia 2003r. (Dz. U. Nr 164 poz. 1588) w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej 
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Od dokonania czynności urzędowych pobierane są opłaty skarbowe określone w ustawie z dnia 16 listopada 
2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 r. poz. 783 ze zm.). 

4. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu 
wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi  
lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości. 

5. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób 
trzecich. 

6. Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych 
w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy. 

7. Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy jest zobowiązany, za zgodą stron, na rzecz której decyzja 
została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte 
w tej decyzji. 
 
KONTAKT: 
Urząd Miejski w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn 
Tel. 61 8178 565 wew. 19, e-mail: budownictwo@kostrzyn.wlkp.pl 


