
WNIOSEK   O   WYDANIE   DECYZJI  O  USTALENIU   WARUNKÓW    ZABUDOWY

Wnioskodawca :                Liszki, dnia  ............................. r.

.......................................................................
(imię i nazwisko)

......................................................................
(adres)
 ….........…....................................................

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

Wójt Gminy Liszki
32-060 LISZKI 

Wnosz ę
o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w s prawie:

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

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

...................................................................................................................................................................
(rodzaj budynku, zakres robót budowlanych lub inne zmiany zagospodarowania terenu)

na działce ewidencyjnej nr ................................................... w miejscowości...........................................

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

Określenie funkcji i charakterystyki proponowanej inwestycji oraz sposobu zagospodarowania
terenu:
...................................................................................................................................................................

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

Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji:

powierzchnia działki:.......................................m2, powierzchnia zabudowy:.........................................m2

dach:…………………………………., wys. do okapu: ……………………, wys. do kalenicy: ……………..

Zapotrzebowanie na media:

Woda (wodociąg, studnia):* ......................................................................................................................

Energia elektryczna:*.................................................................................................................................

Gaz (rodzaj):*............................................................................................................................................

Sposób odprowadzenia ścieków:*.............................................................................................................

Inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej:*…............................................................................

Sposób unieszkodliwiania odpadów:*.......................................................................................................

Sposób zagospodarowania mas ziemnych:*.......................................................................................…..



Wpływ inwestycji na środowisko:*.............................................................................................................

Dostęp do drogi publicznej:.......................................................................................................................

Inne:…………………………………………………………………………………………………………………

 Podpis  wnioskodawcy:

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

.............................................................
*/ niepotrzebne skreślić

Załączniki:
1. mapa  geodezyjna  w  skali  1:1000  (zasadnicza  z  zasobów  kartograficznych)  –  dla  obszaru

trzykrotnej szerokości frontu działki od granic wnioskowanej działki – oryginał mapy,
2. kopia mapy ewidencyjnej działki,
3. aktualne wypisy z ewidencji gruntów na działki objęte wnioskiem,
4. szkic (koncepcja) zagospodarowania terenu, bryły budynku z gabarytami,
5. warunki przyłączenia lub umowy gwarancyjne na wykonanie uzbrojenia terenu,
6. zapewnienie dostępności komunikacyjnej do drogi publicznej.

Opłata skarbowa - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1282).

Pouczenie:
ad.1-3. 
Mapy  i  wypisy  z  ewidencji  pozyskać  w  Wydziale  Geodezji,  Kartografii  i  Katastru  Starostwa
Powiatowego w Krakowie, ul. Przy Moście 1 (tel. 12 656-72-19 lub 12 656-72-26),

ad 4. 
Przedstawić  szkic  budynku z  wymiarami  (wysokość,  powierzchnia  zabudowy,  szerokości  elewacji,
kształt  i  kąt   dachu  itp.  oraz  zagospodarowanie  terenu  wraz  z  komunikacją  i  liczbą  miejsc
parkingowych (na kopii mapy zasadniczej).

ad 5.
Warunki przyłączenia:

– woda, odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej – Referat Inwestycji tut. Urzędu
(bud. Nr 230, pok. 14),

– energia elektryczna – Tauron Dystrybucja, Kraków ul. Śląska 10,
– gaz ziemny – PGNiG Zakład Gazowniczy w Krakowie, Kraków ul. Balicka 84,

ad 6. 
Określenie dostępności komunikacyjnej do drogi publicznej (w zależności z jakiej drogi odbywa się
zjazd na działkę):

− droga gminna – Referat Inwestycji tut. Urzędu (bud. Nr 230, pok. 14),
− droga powiatowa – Zarząd Dróg Powiatowych, Kraków ul. Włościańska 4,
− droga wojewódzka – Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Dróg Wojewódzkich  
z/s w Zabierzowie, ul. Spokojna 1A

Zgodnie z art. 62 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego - jeżeli  podanie nie czyni  zadość
wymaganiom  ustalonym  w  przepisach  prawa,  organ  wzywa  wnioskodawcę  do  usunięcia  braków
w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez
rozpatrzenia.

Sprawę prowadzi inspektor ds. planowania przestrzennego, tel. 12 280-62-42.
Sekretariat: tel.12 280-62-34, 12 280-62-41, fax. 12 280-62-52.
                   e-mail: ug@liszki.pl  ; www.liszki.pl 

Godziny urzędowania: pon.: 8.00-17.00, wt-czw.: 7.30-15.30, pt.: 7.30-14.30.


