......................, dn. ............................
….........................................................
….........................................................
….........................................................
(imię i nazwisko, adres wnioskodawcy, telefon)

Burmistrz Pyzdr
WNIOSEK
o ustalenie warunków zabudowy

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020 r., poz.293) wnoszę o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy dla:

I. Oznaczenie terenu i jego granic:
1. Położenie działki: ….............................................................................................................
(miejscowość, ulica i nr domu)

2. Oznaczenie geodezyjne: arkusz nr …...................... działka nr …........................................
3. Inwestycja polegająca na: …................................................................................................
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
.…..........................................................................................................................................
(np. budowa budynku mieszkalnego, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania itp.)

4. Dojazd z drogi publicznej: ….............................................................................................
II. Zagospodarowanie terenu:
1. Proponowany sposób zabudowy działki: …........................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(określenie rodzaju inwestycji np. zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa itp. )

2. Charakterystyka zagospodarowania działki: …..................................................................
.............................................................................................................................................
3. Usytuowanie obiektu na działce: …....................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(określenie linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do działki oraz określenie obszaru
na których inwestycja będzie oddziaływać)

III. Charakterystyka planowanej zabudowy:
1. BUDYNKI
a) przeznaczenie budynku: …...................................................................................................
...............................................................................................................................................
b) gabaryty obiektu: …..............................................................................................................
…..........................................................................................................................................
- liczba kondygnacji ….........................................................................................................
- szerokość elewacji frontowej ….........................................................................................
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki..................................
c) geometria dachu : ….............................................................................................................
….........................................................................................................................................
….........................................................................................................................................
( np. kąt nachylenia, wysokość kalenicy, rodzaj dachu i układ połaci dachowych - płaski
jednospadowy, kryty papą, stromy dwuspadowy kryty dachówka itp.)

2. BUDOWLE
a) rodzaj budowli: ….................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
(sieci uzbrojenia technicznego, maszty, zbiorniki itp.)

b) powierzchnia zabudowy: …..................................................................................................
…............................................................................................................................................
(przy zbiornikach podać pojemność, przy inwestycjach liniowych podać długość, przy masztac wysokość)

c) inne parametry dotyczące inwestycji: …..............................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
IV. Zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury technicznej.
(potwierdzone przez właściwą jednostkę organizacyjną)

1. Zapotrzebowanie na wodę – sieć wodociągową, studia, inne …...........................................
................................................................................................................................................
(określić w przybliżeniu ilość wody w m3 na dobę)

2. Zapotrzebowanie na energię elektryczną – sieć elektryczna, inne.........................................
................................................................................................................................................
(określić w przybliżeniu ilość energii w KW)

3. Odprowadzanie ścieków lub oczyszczalni ścieków – przyłącze do kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, zbiornik bezodpływowy, inne …...........................................................................
................................................................................................................................................
4. Sposób unieszkodliwiania odpadów …..................................................................................
................................................................................................................................................
5. Określenie innych potrzeb w tym:
- rodzaj ogrzewania: elektryczne, gaz,olej,inne......................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

V. Charakterystyka parametrów technicznych inwestycji:
(dane charakteryzujące wpływ na środowisko)

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Informacje o planowanej inwestycji jeżeli inwestycja jest zaliczana do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397)
* - niepotrzebne skreślić
Jednocześnie oświadczam, że(właściwe podkreślić)
a) jestem właścicielem terenu (nieruchomości)
b) jestem współwłaścicielem terenu (nieruchomości)
Imię i nazwisko ..............................................................................................................
adres współwłaściciela ...................................................................................................
Imię i nazwisko ..............................................................................................................
adres współwłaściciela ...................................................................................................
c) stan prawny terenu nie jest znany.

.......................................................................
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)

Wymagane załączniki:
1. Dwie kopie mapy zasadniczej z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego
obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie
oddziaływać (trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków
zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 m w skali 1:500 lub 1:1000, w stosunku do
inwestycji liniowych 1:2000, w przypadku braku mapy zasadniczej kopia mapy katastralnej.
2. Graficzne przedstawienie inwestycji – koncepcja architektoniczna, urbanistyczna.
3. Opinie lub zaświadczenia właściwego zarządcy sieci o możliwości wykonania uzbrojenia
technicznego terenu co zostanie zagwarantowane w drodze umowy z inwestorem.
4. Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji dla których istnieje
obowiązek uzyskania takiej decyzji*
5. Pełnomocnictwo upoważniające wnioskodawcę do reprezentowania inwestora.*
Opłata skarbowa – 598,00 zł (z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli
i użytkowników wieczystych nieruchomości – zwolnienie z opłaty)
* - niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG
URZĘDU MIEJSKIEGO W PYZDRACH
Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 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 – w skrócie RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) w związku z faktem iż jest
Pani/Pan stroną postępowania administracyjnego wszczętego na Pani/Pana wniosek niniejszym
przekazuje się następujące informacje:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Pyzdrach (dalej: Urząd)
reprezentowany przez Burmistrza Pyzdr, z siedzibą w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry,
dane kontaktowe: numer telefonu: 63 276 83 33, adres email: gmina@pyzdry.pl

2.

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
wyznaczonym przez Urząd, dane kontaktowe: tel. 509 776 801, adres email: iod@selcom.pl.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 ust. 1 lit. c) lub e)
oraz w art. 9 ust. 2 lit. b) g) i h) dla danych szczególnych kategorii w następujących celach

obsługa ewidencji decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730,
1009.)
4.

Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty publiczne, minister właściwy do spraw
wewnętrznych i administracji, jednostki prowadzące działalność pocztową, banki oraz podmioty, z którymi
Urząd zawarł umowy powierzenia danych (w tym dostawcy oprogramowania i systemów
informatycznych).

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej
celów przetwarzania i w czasie określonym przepisami prawa: 30 lat dla celów w pkt.3 lit. s),
bezterminowo dla celów lit. d),e),f), g), h), i), j),oraz 5 lat dla pozostałych celów. Zasady archiwizacji
dokumentów oraz okres ich przechowywania określa instrukcja archiwalna oraz jednolity rzeczowy wykaz
akt.

6.

W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z
zastrzeżeniem przepisów RODO:

−
−
−
−
−
−

prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.

7.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa wymienionych w pkt. 3 lit.
a) – s). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia określonych w
pkt. 3 wniosków lub podjęcia innych działań przewidzianych wymienionymi w pkt. 3 ustawami.

9.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną i jest ona dla mnie zrozumiała:

Pyzdry: …………..…………………
(Data)

…………………………………………….
(Podpis)

