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

........................................................................ 
(adres wnioskodawcy) 

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

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

........................................................................ 
(adres pełnomocnika) 

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

Nysa, ………….201…. r. 

 Burmistrz Nysy 

ul. Kolejowa 15 

48-300 Nysa 

 
 

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. 

poz. 1945, ze zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego * 

 

A  DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI 1) 

Rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu 

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

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

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

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

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

A1  RODZAJ ZABUDOWY (określić funkcję terenu, a dla zabudowy zagrodowej określić także powierzchnię gospodarstwa 
rolnego) 2) 

 

Miejscowość Ulica Nr Nr lokalu 

    

Nr działki Arkusz mapy Nr działki Arkusz mapy Nr działki Arkusz mapy Obręb 

       

      

      

B     CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

1. Zapotrzebowanie na wodę, energię, gaz 

Woda do celów Bytowo – gospodarczych  m3/dobę 

Technologicznych  m3/dobę 

Przeciwpożarowych  m3/dobę 

Moc 
zapotrzebowania 

 
KW 

Ciepło Źródła ciepła Własne  KW 

Sieciowe   KW 
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Gaz do celów Bytowo – gospodarczych  m3/h 

Grzewczych  m3/h 

2. Inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej oraz dostęp do drogi publicznej (opisać) 

 

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

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

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

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

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

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

3. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków  (opisać) 
 

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

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

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

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

4. Sposób unieszkodliwiania odpadów (opisać) 

 

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

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

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

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

5. 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 3)  
nie wypełniać w przypadku dołączenia kompleksowego opracowania zawierającego część graficzną i opisową inwestycji 

Budynki: 

a) powierzchnia zabudowy: 

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

b) przybliżone gabaryty budynku: 

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

c) liczba kondygnacji, w tym wysokość budynku do gzymsu i do najwyższego punktu kalenicy: 

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

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

d) geometria dachu (np. dwuspadowy, czterospadowy, jednospadowy, itp., kąty nachylenia połaci głównych, położenie 

głównej kalenicy w stosunku do drogi, z której odbywa się zjazd na teren objęty wnioskiem): 

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

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

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

e) szerokość elewacji frontowej: 

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

f) udział poszczególnych funkcji: 

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

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

g) powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu:…………………………………………………………………………………………………………… 

h) w przypadku obiektu handlowego – powierzchnia sprzedaży:……………………………………………………………………………….... 
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Budowle: 

a) rodzaj budowli: 

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

b) powierzchnia (ilości): 

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

Obiekty małej architektury: 

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

6. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 

 
______________________________________ 

(czytelny podpis inwestora lub pełnomocnika) 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 

* niepotrzebne skreślić, 
1) w przypadku inwestycji liniowych podać nazwy ulic oraz dołączyć wykaz działek, przez które inwestycja przebiega,  
2) rodzaje zabudowy: mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowa wielorodzinna, zagrodowa, usługowa, przemysłowa, inna, 
3) kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii w Nysie,  
ul. Parkowa 2 powinna obejmować teren którego wniosek dotyczy oraz obszar oddziaływania w odległości nie mniejszej niż 
trzykrotna szerokość frontu działki (od strony drogi wjazdowej) objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50 metrów,  
w przypadku inwestycji liniowej dopuszczalna skala mapy 1:2000, 
4) dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 107,00zł; opłata nie dotyczy spraw budownictwa mieszkaniowego.

 C  DO WNIOSKU DOŁĄCZAM: 

1 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej 3) z oznaczeniem na 1 egzemplarzu: 

- granic terenu objętego wnioskiem 

- obszaru oddziaływania inwestycji  

- powierzchni terenu podlegającej przekształceniu 

 

2 Opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania – część graficzna           
i opisowa inwestycji 

 
 

3 Wykaz działek w przypadku inwestycji liniowych lub braku miejsc w części C  

4 Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa upoważniającego  pełnomocnika 
do występowania w imieniu inwestora (wnioskodawcy) wraz z opłatą skarbową 17 zł 

 

5 W przypadku składania wniosku przez osobę prawną – „odpis aktualny z Rejestru 
Przedsiębiorców” KRS lub Statut (Regulamin) Stowarzyszenia 

 

6 Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej 4)  

7 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jeżeli jest 
wymagana przepisami odrębnymi 

 

8 Zapewnienia dostawy lub warunki techniczne wydane przez dysponentów sieci – w przypadku 
realizacji nowej infrastruktury technicznej wyszczególnionej w części D1 

 

9 Umowy zawarte między dysponentami sieci a inwestorem - w przypadku uzbrojenia 
istniejącego 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod 
pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez 
Burmistrza Nysy;  

2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny:  
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl; 

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie  
art. 6 ust. 1 lit. c unijnego rozporządzenia RODO w celu przeprowadzenia postępowania  
w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji; 

5) przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, 
ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania; 

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO; 

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych 
osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania; 

8) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 
osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów 
powierzenia lub stosownych upoważnień; 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


