POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA

Urząd Miejski
w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój

WNIOSEK
USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI
C E L U P UB L I CZN E G O
A DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji / pieczęć

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

B DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA
Imię i nazwisko
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica /

Nr domu

Nr lokalu

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)

WNOSZĘ O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
C DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI
Rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu

GMINA
KRYNICAZDRÓJ

Miejscowość i ulica

Nr

Nr lokalu

nr działki (ek)

D CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
1. Zapotrzebowanie na wodę , energię
Woda
Energia elektryczna

m3
kWh

Ciepło

kJ

Gaz

m3

2. Inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej
Opisać

3 Sposób odprowadzenia ścieków
Opisać

4. Sposób unieszkodliwiana odpadów
Opisać

5. Określenie planowanego zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania
terenu, z przeznaczeniem i gabarytami projektowanych obiektów, przedstawione w formie opisowej i
graficznej
Opisać

6. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko nie wypełniać w przypadku inwestycji wyszczególnionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września.2000
r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko
Opisać

7. Określenie powierzchni sprzedaży w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego

E DO WNIOSKU DOŁĄCZAM:*

Ilość

1. kopię mapy zasadniczej z określeniem granic terenu objętego wnioskiem, o której mowa poniżej
2. wykaz działek objętych zamierzeniem i działek sąsiednich (również w przypadku inwestycji liniowej)
3. raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej

POUCZENIE:
Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz.
1635 z dnia 8 grudnia 2006 r.) dokonanie czynności urzędowej podlega opłacie skarbowej.
Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w
sprawach budownictwa mieszkaniowego. (art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej)
Zgodnie z pkt. I ppkt. 8 załącznika do ustawy za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu stawka opłaty skarbowej wynosi – 107,00 zł.
Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z § 3 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21
grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. z dnia 28
grudnia 2006r.), należy dołączyć do niniejszego wniosku.
Opłatę skarbową można uiścić:
- w kasie tut. Urzędu I - piętro, pok. Nr 23,
- lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krynicy - Zdroju:
Bank Spółdzielczy w Muszynie-Oddział w Krynicy – Zdroju
Nr 53 8802 0002 2001 0000 1401 0001
Wniosek o ustalenie warunków powinien zawierać m.in.:
 granice terenu objętego wnioskiem winny zostać przedstawione na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej
braku na kopii mapy katastralnej w skali 1 : 500 lub 1 : 1000, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar na który ta inwestycja będzie
oddziaływać, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1 : 2000.
 na kopii mapy zasadniczej winna zostać wyznaczona granica obszaru analizowanego, w odległości nie
mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie
mniejszej jednak niż 50,0 m.
* front działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się
główny wjazd lub wejście na działkę.

