Nowe, dnia
Imię i nazwisko/nazwa instytucji

Adres

Nr telefonu

Burmistrz Nowego
Pl. św. Rocha 5
86-170 Nowe
WNIOSEK
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art.52 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, zwracam się z prośbą o wydanie:
(zaznaczyć właściwe)

decyzji o warunkach zabudowy
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji:
polegającej na:

w miejscowości:
przy ulicy:
nr działek:
w obrębie:
Granice terenu objętego wnioskiem oraz obszar , na którym ta inwestycja będzie oddziaływać
oznaczono na mapie zasadniczej w skali:
(zaznaczyć właściwe)

1:500
1:1000
1:2000 (w przypadku inwestycji liniowych)
literami:
A B C D ….

.

i wkreślono linią koloru:

Do wniosku załączono:
kopię map przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
przedstawiającą aktualny stan zagospodarowania
wypis z rejestru gruntu
Charakterystyka inwestycji:

Określanie planowanego sposobu zagospodarowania terenu:
(np. zabudowa wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa, na granicy działki
– w przypadku planowanego podziału działki określić przebieg granic)

Charakterystyka zabudowy:
(określić dane charakterystyczne obiektu: kubaturę, pow. zabudowy, ilość kondygnacji, rodzaj konstrukcji dachu
– dach jedno dwu lub wielospadowy; dla obiektu handlowego określić wielkość powierzchni sprzedaży, ogólny
opis projektowanej technologii)

Określenie zapotrzebowania inwestycji:
w wodę:
w energię elektryczną:
w energię cieplną:
odprowadzenie ścieków sanitarnych:
sposób unieszkodliwiania odpadów:
-

-

jeżeli istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla przedmiotowego
zamierzenia budowlanego, należy załączyć do wniosku umowę zawartą z gestorem sieci, gwarantującą
możliwość korzystania z danej sieci
w każdym przypadku realizacji inwestycji liniowej należy załączyć do wniosku warunki techniczne
gestora danej sieci

Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko
(w przypadku braku obowiązku przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko)

Charakterystyka sąsiedniej zabudowy:
(określić rodzaj zabudowy, sposób użytkowania obiektów itp.)

Dostęp do drogi publicznej:
(określić nazwę lub numer drogi, numer działki; w przypadku braku dostępu do drogi publicznej należy załączyć
dokument potwierdzający prawo przejazdu przez nieruchomości sąsiednie)

Informacje faktyczne i prawne nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem:
(właściciele lub użytkownicy wieczyści ze wskazaniem ich adresów korespondencyjnych, aktualne obciążenia
nieruchomości)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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
(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Nowe reprezentowana przez Burmistrza
Nowego z siedzibą w Urzędzie Gminy Nowe, Pl. Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, tel. 523337210.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem
adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego wniosku o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na podstawie ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa.

podpis wnioskodawcy

…………………………………………………….

