Grębów , dnia, ................................................

Do Wójta Gminy Grębów
39-410 Grębów

Inwestor:

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

...........................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej oraz adres, nr telefonu do korespondencji)

Wnoszę

o

ustalenie

lokalizacji

inwestycji

celu

publicznego

obejmującej……………………………………………………...........................................................................................

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

na terenie obejmującym działkę nr ewid gruntów ..........................................................................................
w granicach określonych linią koloru .................................................. i literami ...............................................
przedstawionych na kopii mapy zasadniczej w skali 1: ....................................................... stanowiącej
formę graficzną sposobu zagospodarowania terenu.
1. Charakterystyka inwestycji .
a) zapotrzebowanie na wodę i energię elektryczną .......................................................................
.........................................................................................................................................................
b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków
.........................................................................................................................................................
2. Planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych :
a) rodzaj inwestycji 1: ......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
1)
Np.: a) zabudowa mieszkaniowa, w tym: – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, –
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, b) zabudowa usługowa, c) zabudowa zagrodowa w
gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych - podać powierzchnię gospodarstwa
rolnego d) zabudowa produkcyjna, e) cmentarze, f) drogi publiczne, g) drogi wewnętrzne, h)
obiekty infrastruktury technicznej;

3. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji (np. powierzchnia
zabudowy,
powierzchnia sprzedaży2) ) oraz dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko lub jego
wykorzystanie3)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

............................................................
Do wniosku dołączam:
1. Dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej w odpowiedniej skali obejmującej teren co
najmniej trzykrotnej szerokości frontu działki lecz nie mniej niż 50 m 4),
2. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów. 6)
3. Forma graficzna sposobu zagospodarowania terenu z określeniem granic terenu objętego
wnioskiem.
4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 5),
5. Pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu inwestora.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2)

Dotyczy obiektu handlowego. Definicję powierzchni sprzedaży zawiera art. 2 pkt 19 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3)

Dotyczy przypadku, gdy inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r . – o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.).
4)

Kopia mapy zasadniczej ( taka jak w zasobach - bez aktualizacji ) znajduje się w Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, na parterze . W przypadku braku mapy
zasadniczej do wniosku należy dołączyć kopię mapy katastralnej.
5)

Jeżeli jest on wymagany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r . – o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) , wraz z kopią postanowienia
ustalającego jego zakres, jeżeli zostało ono wydane.
6)

Wypis z ewidencji gruntów powinien obejmować działkę (ki) terenu inwestycji oraz wszystkie działki
bezpośrednio do niej przyległe. Wypisy i wyrysy można zamówić w Starostwie Powiatowym w
Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, na drugim piętrze. Nr telefonu centrali Starostwa Powiatowego 8221595
wewnętrzny 227.

