
                                                                                                           Rudnik, dnia ………………………..

Wnioskodawca – Inwestor

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

Adres: …............................

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

Nr telefonu: …..................                           

                                                                                                             W Ó J T

                                                                                G M I N Y  R U D N I K

                                                      W N I O S E K

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy*

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego*

Na podstawie art. 52, ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Rok 2020 poz. 293 z późniejszymi zmianami) wnoszę o wydanie 

decyzji o warunkach zabudowy/ ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej 

na:

1...........................................................................................................................................................................

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

na terenie nieruchomości położonej w ….................................,  nr działki ….............., am......................  

obręb  …......................................................... ul. …....................................................

w granicach oznaczonych na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, obejmującej teren którego 

wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać.

2. Funkcja i sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania 

terenu: .......................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

 Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej inwestycji:

-  powierzchnia działki                                                                  ok. …............................................  m 2

-  powierzchnia zabudowy                                                            ok. …............................................  m 2

-  wysokość zabudowy - ilość kondygnacji                                   ok. …...................m  - …..................... 



3. Zapotrzebowanie na media:

- zapotrzebowanie na wodę* ............................................................... ok. ......................... m3

- zapotrzebowanie na energię* ...........................................................  ok. ........................ kW

- zapotrzebowanie na energię cieplną*................................................ ................................kW

- zapotrzebowanie na gaz* ....................................................................ok. ........................ m3

- sposób unieszkodliwienia lub odprowadzenia ścieków*..........................................................

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

- sposób unieszkodliwienia odpadów* ......................................................................................

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

- czy zamierzona inwestycja będzie wymagała budowy ( rozbudowy) sieci ?  tak ...... nie ......

4. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na 

środowisko. ..................................................................................................................................

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

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

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

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

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

Dane z ewidencji gruntów:

1) dla działki na której lokalizuje się planowaną inwestycję:

- numer ewidencyjny  ….................. am............................. obręb …....................................

               objętej wnioskiem o wydanie decyzji,

            -  właściciel gruntu, adres: ….......................................................................................................

2) działek sąsiadujących z terenem inwestycji (numery działek, właściciel, władający, adres):

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

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

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

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

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

                                                                                                             Podpis wnioskodawcy

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

Załączniki:

1. Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na 

kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego teren, którego 

wniosek dotyczy,  i obszaru,  na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w  skali 1: 500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji

liniowych również w skali 1:2000.

*  niepotrzebne skreślić



Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE 

L 119 z 4.05.2016 r, s. 1) – zwanego dalej „RODO” − informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rudnik reprezentowana przez Wójta Gminy Rudnik z 

siedzibą w 47-411  Rudnik ul.Kozielska 1;

2) Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: 

iodo@gmina-rudnik.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy na podstawie zgody 

osoby której dotyczą lub wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie zgody osoby,

której dane dotyczą;

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą ustalone strony postępowania administracyjnego oraz organy  

uzgadniające projekt decyzji;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.


