
Inwestor                                                                      Sokołów Podlaski  ....................    

/imię nazwisko, adres wnioskodawcy oraz  

telefon kontaktowy/ 

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

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

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

Właściciel terenu                                                                                       

/imię nazwisko i adres/                                                           Burmistrz Miasta  

...............................................                                             Sokołów Podlaski 

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

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

W N I O S E K 

       o ustalenie warunków zabudowy  

 Zgodnie z art. 64 ust.1 w związku z art. 52 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm./  zgłaszam 

wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania  niżej określonego terenu: 

 

I. Działka nr ....................... położona w Sokołowie Podlaskim przy ul. ..................... 
określona granicami, przedstawiona na kopii mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, obejmująca teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie 

oddziaływać, w skali 1: 500 lub 1: 1000, a w stosunku do inwestycji liniowych w skali 1: 2000.  

 

Inwestycja : ……………………………………………………………………………... 

/ określić przedmiot inwestycji i jej elementy składowe/ 

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

II. Charakterystyka inwestycji, obejmująca: 

a. określenie zapotrzebowania i sposobu zaopatrzenia w media: 

-  określenie sposobu zaopatrzenia i wielkości zapotrzebowania na wodę 

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

             -  określenie sposobu zaopatrzenia i wielkości zapotrzebowania na energię 

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

- określenie sposobu odprowadzania ścieków lub oczyszczania ścieków                     

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



- sposób odprowadzenie wód deszczowych 

…………………………………………………………………………………. 

- określenie sposobu ogrzewania obiektów oraz uzyskiwaniu ciepłej wody do celów bytowych 

/technologicznych  

…………………………………………………………………………………. 

      -  inne potrzeby w zakresie  infrastruktury technicznej       

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

             -  określenie sposobu  unieszkodliwiania odpadów stałych 

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

 
b. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki 

zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym: charakterystyka zabudowy, 

przeznaczenie i gabaryty  projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w 

formie opisowej i   graficznej  / forma graficzna –jako załącznik do wniosku /;  

 
/forma opisowa zawierająca m.in. takie dane jak: funkcja terenu, proponowane usytuowanie poszczególnych 

obiektów, rozwiązania komunikacyjne, itp., kubatura, liczba kondygnacji, powierzchnia zabudowy poszczególnych 

obiektów itp./ 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

c. Określenie charakterystycznych parametrów  technicznych inwestycji oraz  w 

przypadku braku obowiązku  przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko , dane charakteryzująca jej wpływ na środowisko 

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

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

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

Powierzchnia sprzedaży / w przypadku obiektu handlowego/ ............................... m2 

załączniki: 

1. kopię z mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 /2 egz./ 

2. graficznie przedstawiony planowany sposób zagospodarowania terenu (1  egz.) ,  

3. wypis z ewidencji gruntów                                                                      

4. zagwarantowanie /pismo/ od dostawców, że istniejące lub projektowane 

 uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego.                                                                                       
                                                                                           ................................................ 
                                                                                                                                    podpis wnioskodawcy 


