Starogard Gd. dnia ..................................
.......................................................
.......................................................
........................................................
(imię, nazwisko wnioskodawcy, adres, nr telefonu)

Urząd Gminy Starogard Gd.
w/m
WNIOSEK
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

1. Rodzaj inwestycji
podać rodzaj planowanego sposobu zagospodarowania terenu lub rodzaj projektowanej zabudowy

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. Miejsce inwestycji
podać miejscowość i nr działki (działek), na której projektuje się inwestycję

................................................................................................................................................
3. Charakterystyka projektowanej zabudowy
podać przeznaczenie projektowanych obiektów i ich gabaryty (orientacyjna powierzchnia zabudowy i kubatura, względnie
wysokość obiektów); w razie potrzeby dołączyć graficzne przedstawienie formy graficznej obiektów

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
4. Określenie zapotrzebowania w zakresie infrastruktury technicznej
podać istniejące na działce przyłącza lub możliwość podłączenia do istniejących sieci (poprzez budowę przyłączy) poparte
warunkami technicznymi wydanymi przez właściwego gestora sieci; w przypadku konieczności rozbudowy lub przebudowy
sieci należy dołączyć umowę zawartą między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem na wykonanie uzbrojenia

woda: ......................................................................................................................................
energia elektryczna: ................................................................................................................
odprowadzenie ścieków: ..........................................................................................................
inne (ogrzewanie budynku):

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

5. Wpływ inwestycji na środowisko
podać charakterystyczne parametry techniczne inwestycji określające jej wpływ na środowisko

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

..................................................
( podpis wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku *:
1. Mapa do celów informacyjnych w skali 1: 1000 (dla inwestycji liniowych w skali 1:2000) z
określeniem granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który będzie oddziaływać projektowana
inwestycja oraz zaznaczoną lokalizacją projektowanych obiektów .
2. Forma architektoniczna projektowanych obiektów, o której mowa w punkcie 3 wniosku.
3. Warunki techniczne wydane przez gestorów sieci, z których wynika, że zasilanie obiektu wymaga tylko
budowy przyłącza – zgodnie z punktem 4 wniosku.
4. Umowy dotyczące wykonania uzbrojenia terenu zawarte między właściwymi jednostkami
organizacyjnymi a inwestorem, o których mowa w punkcie 4 wniosku.
5. Opłata skarbowa uiszczona w kasie urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy o/Starogard Gd. nr 46 8340
0001 0004 6848 2000 0001 w wysokosci 107,- zł. (z wyjątkiem budownictwa mieszkaniowego
zwolnionego z opłaty)
* zaznaczyć tylko składane załączniki

