Imię i nazwisko Wnioskodawcy
..................................................

Luzino, dnia

.........................................................
.........................................................
Adres do korespondencji
.........................................................
.........................................................
DANE KONTAKTOWE – DOBROWOLNE.

................................
(numer telefonu kontaktowego*)

Podanie we wniosku numeru telefonu kontaktowego tylko w celu związanym z obsługą złożonego wniosku.

Wójt Gminy Luzino
Referat Zagospodarowania Przestrzennego,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska

WNIOSEK
na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1 – 2a, art. 60 ust. 1 i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

wnoszę o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla









budowy
rozbudowy
nadbudowy
odbudowy
montażu
remontu (roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego)
zmiany sposobu użytkowania obiektu/obiektów budowlanych
inne roboty budowlane
x odpowiednie zaznaczyć
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(określić rodzaj obiektu: budynek(ki) wolno stojący(ce), podpiwniczony(e), zabudowa bliźniacza, szeregowa)

Lokalizacja obszaru inwestycji
miejscowość

…………………………………….

numer działki/ek

…………………………………….

obręb ewidencyjny

…………………………………….

ulica

…………………………………….

Ogólna charakterystyka zamierzonej inwestycji
1. Rodzaj inwestycji .................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(zabudowa -mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, rekreacji indywidualnej, zabudowy zagrodowej, produkcyjna, usługowa, itd.)
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2. Charakterystyczne parametry inwestycji
- orientacyjna (planowana) powierzchnia zabudowy .............................. m2
- powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu ................................. m2
- przewidywana ilość kondygnacji nadziemnych ..............., przewidywana ilość kondygnacji podziemnych ………….
- projektowana szerokość elewacji frontowej …………………………… m
- przewidziany sposób wykonania ........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….
(konstrukcja: murowana tradycyjna, żelbetowa, stalowa, drewniana, wykończenie elewacji i pokrycie dachu – przewidywany
rodzaj materiałów)

- planowany/ istniejący wjazd/zjazd na działkę od strony (nazwa ulicy lub numer działki) .............................................
- układ połaci dachowych ……………………………. oraz kąt nachylenia połaci dachowych ………………………..
(np. dwuspadowy, wielospadowy, płaski)
3. Przewidywane zapewnienie (o możliwości dostarczenia danego medium od operatora sieci) lub istniejące uzbrojenia
terenu w media (kserokopia umowy z operatorem zrządzającym siecią ) w zakresie
w wodę - ...................................................
(np. z sieci wodociągowej gminnej)

w energię elektryczną z sieci - ............................................
(np. od operatora sieci ENERGA - Operator S.A.)

w ciepło ............................................................................
(indywidualne niskoemisyjne, indywidualne na paliwo stałe, inne)

odprowadzenie ścieków do ….....................................................................
(np. do szczelnego zbiornika bezodpływowego)

gaz ........................................
(z sieci, z butli, nie dotyczy)
4. Przewidywane zatrudnienie (dotyczy wyłącznie obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych będących
zakładami pracy)

....................... osób.
5. Przewidywana niezbędna ilość miejsc parkingowych:
- dla samochodów osobowych mieszkańców - ..................................................szt.
- dla samochodów osobowych pracowników i klientów - .................................szt.
- dla samochodów dostawczych - ...................................................................... szt.
Miejsca parkingowe będą zlokalizowane na działce (terenie) własnym, sąsiednim ......................................
(wskazać lokalizację i w jakiej ilości)
6. Przewidywany sposób zagospodarowania terenu wolnego od zabudowy w granicach objętych wnioskiem
....................................................................................................................................................................................
(np. zieleń rekreacyjna, uprawy ogrodnicze, plac gospodarczy, itd.)

7. Stan istniejącego zagospodarowania działki
- istniejące obiekty, budynki na działce ......................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
8. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko
.....................................................................................................................................................................................
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9. W przypadku lokalizacji składowiska odpadów

a) docelową rzędną składowiska odpadów …………………………………
b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów ………………………………
c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków …………………………………………………………..
d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego……………….

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

10. W przypadku planowanej budowy obiektu handlowego wniosek o ustalenie warunków zabudowy musi
zawierać określenie powierzchni sprzedaży
Powierzchnia sprzedaży ................................. m2

........................................................
(podpis wnioskodawcy/ów)

Załączniki
1

2.

3.

4.

5.
6.

Aktualna mapa zasadnicza (2 oryginalne egzemplarze) obejmująca teren, którego dotyczy
wniosek w skali 1:1000, jednak o zakresie nie mniejszym niż trzykrotna szerokość frontu działki
objętej wnioskiem o ustaleniu warunków zabudowy (obszar nie mniejszy jednak niż 50 m
od granic projektowanej inwestycji) - mapę należy nabyć w Starostwie Powiatowym w Wejherowo,
Wydział Geodezji, ul. 3 Maja 4
Przedstawić graficznie, planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka
zabudowy zagospodarowania terenu, w tym wymiary projektowanych obiektów budowlanych
(wrysować na jednym egzemplarzu mapy zasadniczej z zakupionej ze Starostwa Powiatowego w
Wejherowie)
Umowa z zarządcą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (przypadku, kiedy teren jest uzbrojony)
lub zapewnienie przyłączenia inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
(kserokopia/e) – z Referat Inwestycyjno – Eksploatacyjnych, Urzędu Gminy Luzino
Umowa z zarządcą sieci energetycznej (przypadku, kiedy teren jest uzbrojony) lub zapewnienie
(warunki techniczne) z zakładu energetycznego o możliwości dostarczenia do planowanej
inwestycji energię elektryczną (kserokopia) – od Operatora Sieci Energetycznej
Warunki techniczne dostawy gazu (w przypadku zainteresowania wnioskodawcy)
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w myśl
ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - art. 72
ust. 1 pkt 3

Obowiązek informacyjny:
Administratorem danych osobowych jest Gmina Luzino, adres siedziby: ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino,
reprezentowana przez Wójta Gminy Luzino.
Dane osobowe zawarte we wniosku, przetwarzane są w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa
i mogą być udostępniane w zakresie niezbędnym innym podmiotom współpracującym z Administratorem Danych
Osobowych.
Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku przysługuje prawo dostępu
do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.
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Osoba której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania, informacji o odbiorcach innych
niż Administrator Danych Osobowych, a jeśli dane osobowe nie pochodzą od jej samej, ma prawo uzyskać informacje
dotyczące źródła tych danych.
Dane osobowe podane we wniosku dobrowolnie i nie mające wpływu na merytoryczne rozstrzygnięcie w sprawie objętej
postępowaniem administracyjnym inicjowanym wnioskiem, przetwarzane będą jedynie na potrzeby realizacji
postępowania i nie będą przekazywane innym podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych.
Osoba podająca dodatkowe, dobrowolne dane osobowe ma prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także na podstawie art. 20
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) przysługuje jej prawo ich przeniesienia danych do innego
Administratora.
Osobie która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego
Inspektora Danych Osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.
Administrator Danych Osobowych powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji, do którego osoba, która wyraża
zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych
osobowych. Administrator Danych Osobowych jest dostępny pod adresem email: inspektor.abi@gmail.com
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby której dotyczą, przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne
dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z innych przepisów
prawa.
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