
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 



Klauzula informacyjna 

W związku z przystąpieniem do postępowania administracyjnego i przekazaniem nam danych osobowych 

Informuję Panią/Pana, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski z siedzibą w 

Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 21, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi 

operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Zdzisław Damian Bocian,  

e-mail: ido@idoconsulting.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 prowadzenia postępowań administracyjnych, na podstawie obowiązku z ustawy z 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w 

zakresie właściwości Burmistrza Miasta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

i będą udostępniane innym odbiorcom.  

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych..., zwanego RODO, 

5) posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 

7) Pani/Pana dane osobowe wynikające z wypełnionego formularza, przetwarzamy dla potrzeb 

prowadzonego postępowania administracyjnego, do czasu aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich 

przetwarzania, w tym celu Pani/Pan wycofa zgodę, jeżeli przetwarzaliśmy je na podstawie Pani /Pana 

zgody, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.  

8) Pani /Pana dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Burmistrz Miasta Sokołów 

Podlaski jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od 

Burmistrza Miasta Sokłów Podlaski danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do 

danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych 

1. Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora 

danych osobowych którym jest Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski z siedzibą w Sokołowie 

Podlaskim, ul. Wolności 21 w celu prowadzenia postępowania administracyjnego, na podstawie 

obowiązku z ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1073) w zakresie właściwości Burmistrza Miasta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

2.  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

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

/Data i podpis osoby wyrażającej zgodę/ 

 


