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WNIOSKODAWCA:       ............................................................. 
(miejscowość, data)   

................................................................................ 
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji) 

 

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

 

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

 

................................................................................ 
(dobrowolnie: numer telefonu, e-mail) 

W N I O S E K   O   W Y D A N I E: 
 

- DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY * 

- DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO *                 * - niepotrzebne skreślić 

 
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zmianami) wnoszę o wydanie decyzji j.w. dla inwestycji polegającej na budowie (np. 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego, garażu, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, 

zmiana sposobu użytkowania): 

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

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

• Dane nieruchomości na której ma być realizowana inwestycja: 

- nr ewidencyjny działki/działek*: ........................................................................................................................... 

- obręb geodezyjny: ................................................................................................................................................ 

• INWESTOR (na kogo będzie pozwolenie na budowę) ....................................................................................... 

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

• INWESTYCJA W ZABUDOWIE ZAGRODOWEJ W GOSPODARSTWIE ROLNYM      TAK / NIE * 

• CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI: 

(opisać jakie obiekty, ile, na co przeznaczone; dla obsługi komunikacyjnej napisać czy wjazd na działkę jest istniejący czy dopiero 

projektowany; opisać wymagane parkingi – ilość miejsc, rodzaj samochodów, rozbiórki budynków, utwardzenie terenu, ogrodzenie, 

planowane wycięcia drzew itp.) 

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

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

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

- ISTNIEJĄCA/PROJEKTOWANA* FUNKCJA NA DZIAŁCE (np. zabudowa mieszkaniowa, zabudowa zagrodowa, 

sklep spożywczy, warsztat samochodowy, piekarnia itp.) ................................................................................................... 

DLA OBIEKTÓW OBJĘTYCH WNIOSKIEM: 

- POWIERZCHNIA SPRZEDAŻY I RODZAJ ASORTYMENTU (dla obiektów handlowych) ................................. 

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

- RODZAJ DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ (dla usług) ..................................................................................... 

- RODZAJ POJAZDÓW PRZEWIDZIANYCH DO GARAŻOWANIA (dla garaży) ............................................ 

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE: 

- WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, 

- WSZYSTKIE ELEMENTY WNIOSKU MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE I DOKŁADNIE 

PRZEDSTAWIONE W WERSJI OPISOWEJ I PRZEDSTAWIONE GRAFICZNIE (NA MAPIE). 

TYLKO KOMPLETNY WNIOSEK BĘDZIE ROZPATRYWANY 

WÓJT GMINY SZCZERCÓW 

 

ul. Pułaskiego 8 

97-420 Szczerców 
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- WIELKOŚĆ I RODZAJ PLANOWANEJ OBSADY ZWIERZĄT (dla budynków inwentarskich) ............................ 

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

- WYSOKOŚĆ OBIEKTÓW WIEŻOWYCH (np. dla silosów, masztów) .................................................................. 

- łączna powierzchnia istniejącej zabudowy: ................................................................................................................... 

- powierzchnia projektowanej zabudowy: ........................................................................................................................ 

• CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Budynek nr 1 (mieszkalny, gospodarczy, garaż, inny*) ……………………………………………………...…………….. 

- gabaryty: (szerokość elewacji od strony wjazdu na działkę w metrach x długość budynku w metrach)  

Szerokość elewacji frontowej: .............................................     Długość budynku: .............................................. 

- ilość kondygnacji: ...................................................................................................................................................... 

- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu, attyki lub okapu: ............................................................... 

- wysokość głównej kalenicy: ....................................................................................................................................... 

- rodzaj dachu (płaski, jednospadowy, dwuspadowy, wielospadowy) …………......................…………………..…………. 

- kąt nachylenia w stopniach: ......................................................................................................................................... 

- kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do drogi, z której działka ma dostęp (równoległy lub prostopadły) 

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

Budynek nr 2 (mieszkalny, gospodarczy, garaż, inny*) ………………………….……………………………………..….. 

- gabaryty: (szerokość elewacji od strony wjazdu na działkę w metrach x długość budynku w metrach)  

Szerokość elewacji frontowej: .............................................     Długość budynku: .............................................. 

- ilość kondygnacji: ...................................................................................................................................................... 

- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu, attyki lub okapu: ............................................................... 

- wysokość głównej kalenicy: ....................................................................................................................................... 

- rodzaj dachu (płaski, jednospadowy, dwuspadowy, wielospadowy) …………......................…………………..…………. 

- kąt nachylenia w stopniach: ......................................................................................................................................... 

- kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do drogi, z której działka ma dostęp (równoległy lub prostopadły) 

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

Budynek nr 3 (mieszkalny, gospodarczy, garaż, inny*) ……………………………………………….……………..…….. 

- gabaryty: (szerokość elewacji od strony wjazdu na działkę w metrach x długość budynku w metrach)  

Szerokość elewacji frontowej: .............................................     Długość budynku: .............................................. 

- ilość kondygnacji: ...................................................................................................................................................... 

- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu, attyki lub okapu: ............................................................... 

- wysokość głównej kalenicy: ....................................................................................................................................... 

- rodzaj dachu (płaski, jednospadowy, dwuspadowy, wielospadowy) …………......................…………………..…………. 

- kąt nachylenia w stopniach: ......................................................................................................................................... 

- kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do drogi, z której działka ma dostęp (równoległy lub prostopadły) 

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

Inne obiekty: 

....................................................................................................................................................................................... 
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- planowane rozwiązania technologiczne i zdolności produkcyjne .............................................................................. 

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

• ZAPOTRZEBOWANIA NA MEDIA UZBROJENIA TECHNICZNEGO: 

- zapotrzebowanie na wodę: 

(z istniejącego przyłącza do sieci, z projektowanego przyłącza do sieci, ze studni głębinowej do poboru wody pitnej z podaniem 

maksymalnego poboru wody i głębokości, inne) * 

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

- zapotrzebowanie na energię elektryczną: 

(z istniejącego przyłącza do sieci elektroenergetycznej, projektowane przyłącze do sieci elektroenergetycznej, inne) * 

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

- zapotrzebowanie na energię cieplną: 

(z kotłowni indywidualnej istniejącej, z kotłowni projektowanej, z sieci ciepłowniczej, rodzaj paliwa, inne) * 

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

- zapotrzebowanie na gaz:  

(z istniejącego przyłącza, projektowane przyłącze do sieci, inne) * 

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

- sposób odprowadzania ścieków: 

(do istniejącego przyłącza do sieci kanalizacyjnej, do projektowanego przyłącza do sieci kanalizacyjnej, do istniejącego 

bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, do projektowanego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe (proszę 

podać pojemność), do istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków, do projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków, inne) * 

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

- sposób oczyszczania ścieków: 

(stosowanie urządzeń podczyszczających – separatorów tłuszczu, benzyn itp.) 

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

- sposób odprowadzania wód opadowych:  

(na własny nieutwardzony teren nieruchomości, zbiornik retencyjny)  

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

- gospodarowanie odpadami: 

(zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (podać rodzaj odpadów, np. gospodarczo – bytowe) 

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

W przypadku lokalizacji składowiska odpadów podać:  

- docelową rzędną składowiska odpadów: ...……………………...……………………………………………….…… 

- roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów: ……………………….…… 

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

- sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków: ………………………………………………………. 

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

- sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego: ……………. 

………………….,.………………………………………………………..………………...……………….………….. 

- inne parametry składowiska odpadów, niezdefiniowane powyżej: …………………………………………………... 

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

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

- dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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• OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA: 

- JEŻELI DZIAŁKA PRZYLEGA BEZPOŚREDNIO DO DROGI PUBLICZNEJ PODAĆ, czy zjazd z drogi na 

działkę jest                 I S T N I E J Ą C Y  /  P R O J E K T O W A N Y                * - niepotrzebne skreślić 

- inne potrzeby w zakresie infrastruktury: (np. SIEĆ WODOCIĄGOWA, PLANOWANE ZJAZDY Z DRÓG, wrysować 

także na mapie) .................................................................................................................................................................... 

- zapotrzebowanie na miejsca postojowe na działce: (ile stanowisk postojowych lub garażowych i na jaki typ pojazdów) 

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

 

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

(podpis Inwestora bądź pełnomocnika)   

ZAŁĄCZNIKI: 

1. MAPA (pobrana ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie) ZASADNICZA lub, w przypadku jej braku, kopii mapy 

katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek 

dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji 

liniowych również w skali 1:2000. Na mapie nie zaznaczać żadnych naniesień graficznych. 

- OBSZAR POKAZANY NA MAPIE MUSI OBEJMOWAĆ DZIAŁKĘ OBJĘTĄ WNIOSKIEM O USTALENIE 

WARUNKÓW ZABUDOWY WRAZ Z OTOCZENIEM O SZEROKOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ TRZYKROTNA 

SZEROKOŚĆ FRONTU DANEJ DZIAŁKI I NIEMNIEJ NIŻ 50 METRÓW. 

- OBOWIĄZKOWE ELEMENTY DO ZAZNACZENIA NA KSEROKOPII MAPY: 

• GRANICE TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM, 

• OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI (jeżeli wykracza poza granice działki), 

• PLANOWANE OBIEKTY (z opisem jaki to obiekt), 

• OBIEKTY OBJĘTE WNIOSKIEM (np. przeznaczone do nadbudowy, zmiany sposobu użytkowania), 

• PLANOWANE ZJAZDY Z DROGI. 

2. Dokumenty o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej i wody oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych (Zakład 

energetyczny; Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczercowie, ul. Tenusa 28, 97-420 Szczerców). Jeżeli przyłącza 

znajdują się już na działce należy dołączyć kserokopię umów. 

3. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA NA DZIAŁCE UŻYTKU LEŚNEGO – dołączenie wyrysu z mapy ewidencyjnej 

zawierającej klasyfikację gruntów. 

4. W PRZYPADKU OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ POPRZEZ SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWĄ: 

- OBOWIĄZEK UDOKUMENTOWANIA TEJ SŁUŻEBNOŚCI (np. wypis z księgi wieczystej, akt notarialny). 

5. OŚWIADCZENIE zarządcy drogi o dostępie działki do drogi publicznej (np. krajowej, wojewódzkiej, powiatowej  

i gminnej). 

6. DECYZJA zarządcy drogi na lokalizację zjazdu - dotyczy drogi powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej. 

7. Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej (opłacone zgodnie 

z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej). 

8. Kopia prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zgoda na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji 

wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz, 2019 r., poz. 1839). 
 
Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Urzędu Gminy Szczerców 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów Urzędu Gminy Szczerców, że: 

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Szczercowie danych osobowych klientów jest Wójt Gminy Szczerców, adres Urzędu 

Gminy Szczerców: ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców, tel. (44) 631 80 50/59. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować tel. (44) 631 80 50/59 wew. 128, mail: rodo@szczercow.org. 

3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Gminy w Szczercowie ustawowych zadań publicznych, 

określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach. 

4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, 

określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem 

a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu 

przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

6. Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych 

osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych 

sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności 

podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować 

pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia. 


