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Warnice, dnia ............................. 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Warnice 
Warnice 66 

 74-201 Warnice 
 
             
              
           

 WNIOSEK 
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 

przy zmianie zagospodarowania terenu, polegającej na budowie obiektu budowlanego lub 

wykonaniu  innych robót budowlanych, a także przy zmianie sposobu użytkowania obiektu  

budowlanego lub jego części 

Wnoszę o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  ................................................. 

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

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

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

położonej w ………………………...........................................................................................……..........……  

działka ewidencyjna nr ….…………………………….. z obrębu ……………….......………......................…. 

Przedkładam następujące załączniki: 

 dwie kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjętych do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające określenie granic terenu 
objętego wnioskiem, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, 

 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, 

 charakterystykę inwestycji, obejmującą: 

 określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub 
oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej,  
a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów; 

 określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i 
zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów 
budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie 
opisowej i graficznej; 

 określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane 
charakteryzujące jej wpływ na środowisko. 

 nr wpisu do KRS w przypadku osoby prawnej, 

 pełnomocnictwo od występowania w imieniu Inwestora – w przypadku składania wniosku przez 
osobę trzecią, 

 dowód wniesienia opłaty skarbowej: 

 za wydanie decyzji, 

 za pełnomocnictwo, 

 inne: 

 ………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………….. 

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

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

imię i nazwisko lub nazwa 

adres: 

ul. ............................................ 
-...................................... 
tel. .......................................... 

W N I O S K O D A W C A /  
P E Ł N O M O C N I K  
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 ………………………………………………………………………….. 

Do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dołączam: 

1. Kopię mapy zasadniczej albo, w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej. Mapa powinna być 
przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na mapach w skali 1: 500 lub 1: 
1000 (w przypadku inwestycji liniowych może być w skali 1: 2000) oznaczono granice terenu 
objętego wnioskiem oraz obszar, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać. 

2. Graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki 
zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów 
budowlanych. 

3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – jeśli jest ona wymagana dla danego rodzaju 
inwestycji. 

4. Pełnomocnictwo (lub prokurę) albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z 
oryginałem, udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (jeżeli zostało ustanowione). 

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy (oraz opłaty 
skarbowej za złożenie ewentualnego pełnomocnictwa). 

6. Ewentualne inne:  
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 
 
 
 
 
     
 ……………………………………………………………………. 
       Podpis wnioskodawcy/ pełnomocnika 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


