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Wójt Gminy Kuźnica 

ul. Pl. 1000 – lecia Państwa Polskiego 1 

16-123 Kuźnica 

 
WNIOSEK 

o wydanie decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 

Zgodnie z art. 50 ust.1 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) wnoszę o wydanie decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomości położonej w obrębie 

ewidencyjnym ………………………………......................................................., oznaczonej nr geod. 

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

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

 

1. Granice terenu objętego wnioskiem: 

Granice terenu należy oznaczyć na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy 

katastralnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, 

którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 

1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000:  

- linią koloru ........................................................., literami ABCD ......................  

2. Rodzaj inwestycji: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………. 
(podać wszystkie elementy inwestycji: obiekty, drogi, sieci, urządzenia infrastruktury technicznej itp.) 

 

3. Charakterystyka inwestycji: 

A. Określenie zaopatrzenia w wodę, energię oraz sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, a 

także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu 

unieszkodliwienia odpadów: 

a) Zapotrzebowanie na wodę:                                                                                                   ,                                

b) Zapotrzebowanie na energię elektryczną:                                                                            , 

c) Odprowadzenie ścieków lub oczyszczanie ścieków:                                                           , 

d) Sposób unieszkodliwienia odpadów:                                                                                    , 

e) Sposób ogrzewania:                                                                                                              , 

f) Inne:                                                                                                                                      ,                          



B. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i 

zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów 

budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie 

opisowej i graficznej: 

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

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

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

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

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

C. Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji: 

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

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

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

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

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

D. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko: 

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

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

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

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

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

E. Inne informacje o inwestycji i sposobie zagospodarowania terenu: 

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

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

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

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

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

 

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

(podpis wnioskodawcy) 

Załączniki: 

I. Obowiązkowe 

1. Kopia mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopii mapy katastralnej (2 egz.) z 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek 

dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1 : 500 lub 1 : 1000, w 

stosunku do inwestycji liniowych 1 : 2000, 
2. Załącznik graficzny określający granice inwestycji, planowany sposób zagospodarowania terenu oraz 

projektowane obiekty budowlane, 

3. Wypis z ewidencji gruntów i budynków – pełny dla wnioskowanych działek, uproszczony dla 

działek sąsiednich, 
4. Opłata skarbowa. 

II. Dodatkowe 

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla inwestycji mogących zawsze znacząco lub potencjalnie 

oddziaływać na środowisko)*, 

2. Pełnomocnictwo*. 

 

* - załączniki niezałączane do wniosku skreślić 


