
Walce dnia ,.....................................   
   

...................................................................   
                   (Nazwisko, imię lub nazwa inwestora)                               

   

...................................................................   
              (Adres i kod pocztowy)    

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

...................................................................  
                              (telefon)                        

                           

               Wójt Gminy Walce    

    ul. Mickiewicza 18  

    47-344 Walce    
                                        

        

                   WNIOSEK    

o ustalenie warunków zabudowy/ lokalizacji inwestycji celu publicznego   

   

   

Wnoszę o ustalenie  

 warunków zabudowy  

 inwestycji celu publicznego  

 

dla inwestycji polegającej na:   

   

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

  

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

  

 położonej w ...................................................... przy ulicy ................................................................  

  

 o nr ewidencyjnych gruntu ................................................................................................................   
(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów, nr ewidencji działki lub działek budowlanych)    
 

 

  

I. Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania  terenu oraz określenie planowanego sposobu 

zagospodarowania terenu:    
(w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych):   
 

a) obecny sposób zagospodarowania terenu ………………………………………………...  

  
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(np. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, usługowa, zagrodowa, produkcyjna, obiekty infrastruktury technicznej)  

  

b) istniejąca zabudowa ……………………………………………………………………………  

  

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

  

………………………………………………………………………………………………………………....  
(wymienić rodzaj i przeznaczenie istniejących budynków)  



  

c) rodzaj projektowanej inwestycji/zabudowy .......................................................................  

  

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

  

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

  

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

  

……………………………………………………………………………………………………………….…  
(np.: budowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania i sposób zagospodarowania terenu, np.; budynek mieszkalny jednorodzinny, 

wielorodzinny, usługowy, handlowy, gospodarczy, garaż, itd.; budowla, np. droga, siec uzbrojenia terenu itp. w przypadku bud. inwentarskiego  podać 

istniejącą ilość  zwierząt w szt i planowaną obsadę, w przypadku usługi podać jej rodzaj, w przypadku zakładu produkcyjnego podać przewidywaną 

wielkość produkcji i ilość zatrudnionych osób/stanowisk pracy )  

  

II. Podstawowe parametry charakteryzujące inwestycję :   

   

   Stan istniejący   Stan po realizacji   

Liczba kondygnacji      

 

   

Wysokość budynku  

 do okapu   

 do kalenicy  

  

 
   

Powierzchnia zabudowy      

 

   

Opis geometrii dachu      

 

   

Rodzaj pokrycia dachowego      

 

   

Inne nie wymienione wyżej 
charakterystyczne  
parametry  techniczne  

zamierzenia budowlanego   

   

      

  

Dojazd do planowanej inwestycji – dostęp do drogi publicznej:  

- istniejący z ul. ………………………………………………..  

- planowany z ul.………………………………………………..  

- za pośrednictwem……………………………………………..  

 

Powierzchnia podlegająca przekształceniu ………....ha oznaczona na kopii mapy  kolorem ……… 

 

III. Charakterystyka inwestycji:   

   

a) określenie zapotrzebowania na:   

   

- wodę .....................................................................................................................................   

   

- energię .................................................................................................................................   

   

- gaz ....................................................................................................................................... 

 



 

   

b) sposób odprowadzenia lub oczyszczania cieków  

  

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

   

c) inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej   

  

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

  

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

   

d) sposób unieszkodliwiania odpadów (w szczególnych przypadkach):    

     

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

            

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

   

IV. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko lub jego wykorzystanie:   

   

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

  

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

    

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

   

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

 

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

                                            

   

                                            

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

    

   

    
Załączniki:   

• mapa zasadnicza  w skali 1:______                         -  ______ egz.   

• wykaz właścicieli i władających                                - ______ egz.  

• kopia mapy zasadniczej z określeniem granic terenu objętego wnioskiem i obszarem, na który inwestycja będzie 

oddziaływała*     -  ______ egz.  

• koncepcja zagospodarowania terenu                       - ______ egz.   

• opłata skarbowa**     - ______ egz.   

• Pełnomocnictwo     - ______ egz.   

 

*Mapa obejmująca obszar o trzykrotnej szerokości frontu działki lecz nie mniej niż 50 m, z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem                             

i obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać.  

**Budownictwo mieszkaniowe zwolnione z uiszczenia opłaty, w pozostałych przypadkach opłata wynosi 107zł.   

 

 

 



INFORMACJA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

w ramach czynności z zakresu planowania przestrzennego  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Walcach-Gmina Walce ul. Mickiewicza 18,  

47 – 344 Walce; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Walcach  jest Pan/Pani Marcin Wilczek radca prawny; 

 e-mail: rodo@walce.pl ; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub e) RODO w celu związanym  

z wykonaniem czynności z zakresu planowania przestrzennego, której Pan/Pani jest stroną a której przedmiotem jest 

wydanie decyzji o warunkach zabudowy/ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa i w celu realizacji zadań 

ustawowych; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest niezbędne  

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi..  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.  

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b) lub d) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, chyba że podstawą przetwarzania jest ust. 

1 lit e) RODO.  

 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień w zakresie podjętych 
działań przez jednostkę oraz nie może naruszać integralności pozostałych prawidłowo przekazanych informacji . 
. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

……………………………………………………… 

 Data i podpis 

mailto:rodo@walce.pl

