
Miejsce i data wypełnienia wniosku 

…………………………………….. 

Wnioskodawca 

Imię i nazwisko albo nazwa: 

                                                                                                              

……………………………………………..…………….. 

Adres miejsca zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy: 

(ulica, numer domu i lokalu) 

………………………………….……………………….. 

(kod pocztowy, miejscowość) 

…………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy 

…………………………………………………………….         WÓJT GMINY KUNICE 

ul. Gwarna 1 

59-216 Kunice 

WNIOSEK 
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

1. Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz 1945 ) wnoszę o wydanie 

decyzji  
(należy zakreślić właściwy kwadrat) 

□                o warunkach zabudowy                              

□                o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

2. Miejsce inwestycji: 

       Adres (miejscowość, obręb ):…………...…..………………………………………… 

       Numery ewidencyjne działek:………………………...…...…………………………. 

 

 

3. Charakterystyka inwestycji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□               zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

□               zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

□               zabudowa usługowa 

□               zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych 

□               zabudowa produkcyjna 

□               drogi wewnętrzne 

□               obiekty infrastruktury technicznej………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

□               inne ………………………………………………………………………… 

 

 

4. Zagospodarowanie terenu (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

□               budowa 

□               przebudowa lub rozbudowa 

□               zmiana sposobu użytkowania 

□               określenie  zasad podziału nieruchomości 



□               inne lub 

dodatkowe ……………………………………………………………………. 

 

5. Nazwa i rodzaj inwestycji oraz określenie planowanego sposobu zagospodarowania 

terenu (np. budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem, wolnostojący, szeregowy, na 

granicy z działka sąsiednią – wraz   z podaniem nr ewidencyjnego działki sąsiedniej 

itp.) ……………….………………………….……………………………………………

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

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

…… 

 

6. Charakterystyka przewidzianej nowej zabudowy i zagospodarowania terenu,                              

w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych: 

-  powierzchnia zabudowy budynku: ……………..…. m2;   

-  wysokość zabudowy: ………….m;  

-  szerokość elewacji frontowej………………….m; 

-  liczba kondygnacji naziemnych:……….…………….;  

-  rodzaj dachu (np. jedno, dwu, wielospadowy):…………….…………; 

-  kąt nachylenia dachu ……………………………………; 

- rodzaj pokrycia dachowego (np. dachówka ceramiczna, blachodachówka):………….  

-  przewidywana liczba miejsc parkingowych:……………………..;  

 

 

 

       A.  W przypadku realizacji budynku mieszkalnego  - planowana liczba mieszkań  

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

 

       B. W  przypadku  realizacji  obiektu handlowego/ produkcyjnego  –  przewidywana  

powierzchnia sprzedaży/ użytkowa  (tj. część budynku przeznaczona do obsługi 

nabywców, bez tzw. zaplecza, przez które należy rozmieć magazyny, biura, komunikację, 

pomieszczenia socjalne i inne pomieszczenia pomocnicze):.......................…….m2 ; 

 

        

  

7. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane określające jej 

wpływ na środowisko lub jego wykorzystanie, gdy inwestycja nie wymaga 

przeprowadzenia postępowania w rozumieniu Prawa ochrony środowiska (rodzaj i 

skala przedsięwzięcia, powierzchnia nieruchomości, rodzaj emisji zanieczyszczeń do 

środowiska, przewidywany pobór wody, paliw, energii, materiałów, planowany sposób 

ochrony środowiska) 

 

Informacje wynikające z zapisów  

□                neutralny lub znikomy wpływ na środowisko 

   □         inwestycja wpłynie na 

środowisko:…………………………………………. ……………………………………

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

…………………………………..……………………… 



8. Potrzeby inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej (należy określić źródło 

zaopatrzenia i wielkość zapotrzebowania: jeżeli przewiduje się wykorzystanie 

istniejących przyłączy i urządzeń : Uzgodnienie terenu potwierdzone przez właściwą 

jednostkę organizacyjną. 

 

  zapotrzebowanie na wodę:               ………………………………m3; 

□               przyłącze do sieci wodociągowej 

□               studnia 

□               inne 

 

 

 

sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków:   

□               przyłącze do kanalizacji sanitarnej 

□               zbiornik bezodpływowy 

      □               biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków 

 

 

         zapotrzebowanie na energię elektryczną: 

□               przyłącze do sieci energetycznej 

□               inne 

 

 

         ogrzewanie 
  □              elektryczne 

  □              gazowe 

  □               inne……………………………… 

 

 

 

sposób postępowania z odpadami lub ich unieszkodliwienia:      

   ……………………………………………..…………;  

 

inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej:   

 ……………..….……………………………….……..; 

 

9. Określenie dostępu do drogi publicznej – dojazd do terenu inwestycji odbywał się 

będzie (należy podać od strony jakiej ulicy /podać jej nazwę/ lub numer ewidencyjny 

drogi publicznej; w przypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi – podać przez 

które działki nastąpi dojazd oraz przedstawić prawo przejścia i przejazdu przez  te 

nieruchomości)…………………………...…………………..………………………...….

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

  

10. Określenie zjazdu na drogę publiczną (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□                istnieje zjazd 

□                projektowanym zjazdem 

 

 

 

 



 

11. Dane o terenie inwestycji: 

-  występowanie zieleni wysokiej  i  średniej ( w tym przewidzianej przez inwestora do  

wycinki lub przesadzenia) ………….…………………………………………………..; 

-  występowanie  sieci  uzbrojenia  (w  tym  przewidziane  przez  inwestora do likwidacji  

 lub przebudowy) …………………………………………………………….…………; 

-  budynki,   budowle   usytuowane   na   terenie  inwestycji  (w  tym  przeznaczone  do  

 rozbiórki lun przebudowy) ……………………………………………………………..; 

  

12. W przypadku przewidywanej realizacji zagrody rolnej lub uzupełniania zagrody       

o nowe obiekty – dane dotyczące posiadanego przez inwestora gospodarstwa 

rolnego(lokalizacja i powierzchnia gospodarstwa):……………...………………………; 

 

13. Informacje dodatkowe (należy wypełnić w razie potrzeby): 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  

 

………………………………………………… 

    Podpisy wnioskodawców lub pełnomocnika 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am  się i akceptuję  treść klauzuli informacyjnej                                    

o przetwarzaniu danych osobowych.  

 

 

 

 

………………………………………………… 

    Podpisy wnioskodawców lub pełnomocnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCY: 

Do wniosku o wydanie decyzji należy załączyć, w uzgodnieniu z organem właściwym do 

wydania decyzji: 

 

WYMAGANE: 



1. Dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji 

liniowych dopuszczalna skala 1:2000) – obejmującą teren, którego wniosek dotyczy    

 i obszar na który inwestycja będzie oddziaływać (dla działki niezabudowanej – 

trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejsza jednak niż 50 

metrów); mapa powinna przedstawiać aktualny stan zagospodarowania nieruchomości 

objętej wnioskiem, jak i nieruchomości sąsiednich (sporządzone przez Starostwo 

Powiatowe w Legnicy- Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,                         

VI piętro); 

2. Wyrys   z ewidencji gruntów lub mapa ewidencji gruntów działki objętej wnioskiem                     

( Starostwo Powiatowe w Legnicy- Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami, VI piętro); 

3. Wypis z ewidencji gruntów działki objętej wnioskiem oraz działek sąsiednich                                         

(Starostwo Powiatowe w Legnicy- Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami, VI piętro); 

4. Kserokopia mapy zasadniczej z lokalizacją projektowanego zamierzenia; 

5. Opinia lub zaświadczenie właściwego zarządcy sieci, dotyczące zagwarantowania 

wykonania uzbrojenia terenu. ( Sieć wodociagowa- Związek Komunalny Wodociąg 

Lisowice, ul. Rynek 7, 59-230 Prochowice, Sieć kanalizacji sanitarnej- Przedsiębiorstwo 

Komunalne Hemiz Bis Sp. z o.o, ul. H. Sienkiewicza 27c, 59-230 Prochowice)  

6. Przedstawienie gabarytów projektowanych obiektów budowlanych w formie graficznej. 

 

DODATKOWE: (należy załączyć w razie potrzeby) 

1. Pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia osoby do występowania w imieniu 

       inwestora); 

2. Dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego (w przypadku występowania 

o wydanie decyzji dla zagrody rolnej); 

3. Dodatkowe rysunki lub opisy, uszczegóławiające określenie planowanego sposobu 

zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu; 

4. Inne (należy dołączyć w razie 

potrzeby):………………………………………………… ………………………………

…………………………………………………………...…. 

 

OPŁATY: 

1. w przypadku złożenia wniosku wyłącznie o budynek mieszkalny – zwolnienie z opłaty,                                                

2. w   przypadku    złożenia  wniosku  na inne  budynki  niemieszkalne  –  opłata  skarbowa za     

    wydanie decyzji – 107,00 zł,   

3. w przypadku pełnomocnictwa – 17,00 zł. 

 

Konto bankowe: 

Urząd Gminy w Kunicach, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice 

70 8649 1028 2001 0000 0228 0004 

 

INFORMACJA: 
Urząd Gminy Kunice,  

tel. +48 (76) 58-75-322 wew. 37, pokój 6. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, 

której dane dotyczą i w celu wykonania umowy. 

Zgodnie z 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 (określane jako „RODO”) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kunice z siedzibą    w 59-

216 Kunicach,   ul. Gwarna 1 nr telefonu 76-85-75-322 e-mail: kunice@kunice.pl 

2. Informacje kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w 

Kunicach  - Katarzyna Graczyk  

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem  

i realizacją umowy cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO, a także w celu 

związanym   z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań w oparciu o art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO                                                                                               

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowe 

5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania  przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach 

określonych  

w przepisach RODO. 

6. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania 

umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania 

dokumentacji, ustalony  z odrębnymi przepisami.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych   z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy cywilno-

prawnej.  W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.  

9. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  lub 

profilowaniu. 

mailto:kunice@kunice.pl


Zapoznałam/em się z klauzulą 

informacyjną                                     …………………………..……………….. 

  

                                                                                            data i podpis 

 


