Wniosek o ustalenie warunków
zabudowy str. 1

Duszniki-Zdrój, dn.

WNIOSEK

O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY (USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEG0)*
W związku z planowaną: ….......................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................

(określić rodzaj obiektu lub robót)

zlokalizowanej w Dusznikach-Zdroju, przy ul. …..............................................................................................................,
na terenie działki(ek) nr …......................................., obręb …................................., arkusz mapy …...............................

1.

Granice działek oznaczono kolorem …...................................... na mapie zasadniczej w 2 egz.

2.

Funkcja i sposób zagospodarowania terenu, charakterystyka zabudowy – koncepcja winna być
przedstawiona w formie graficznej i opisowej: (wypełnić odpowiednio do planowanego zakresu robót)

–

powierzchnia zabudowy: ….................................................................................................................................

–

zakres: budowa nowych obiektów, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania, inny
…............................................*,

–

funkcja obiektów: mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa, usługowa, handlowa, gospodarcza,
inna …..................................*,

–

rodzaj zabudowy: wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa, plombowa, inna …............................................*,

–

konstrukcja obiektu: ….............................................................................................................................................,

–

liczba kondygnacji: …................................................................................................................................................,

–

forma i pokrycie dachu: …........................................................................................................................................,

–

miejsce postojowe dla samochodów: …...............................................................................................................,

–

informacje o wyglądzie i detalu architektonicznym, materiałach wykończeniowych:..............................
.......................................................................................................................................................................................,

–

lokalizację inwestycji zaznaczyć na mapie zasadniczej.
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3.

Zapotrzebowanie na wodę i energię, sposób odprowadzenia ścieków oraz inne potrzeby w
zakresie infrastruktury technicznej:

–

zasilanie docelowe obiektu w energię/moc zainstalowana/zapotrzebowana* …...............kW,

–

(charakter odbioru – cele komunalno-bytowe, grzewcze, działalność produkcyjna, usługowa)*

–

zasilanie docelowe obiektu w gaz/moc zainstalowana/zapotrzebowana* …............................................,
(charakter odbioru j. w.) ..........................................................................................................................................,

–

zapotrzebowanie wody z sieci miejskiej/własnej* (charakter odbioru j. w.) …..........................................

–

…....................................................................................................................................................................................,

–

odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci miejskiej lub inne …..............................................................

–

…....................................................................................................................................................................................,

–

ogrzewanie obiektu: ….............................................................................................................................................,

–

dojazd do budynku z drogi: ….................................................................................................................................,

–

miejsce do gromadzenia odpadów stałych: …....................................................................................................,

–

sposób odprowadzenia wód opadowych: ….......................................................................................................,

–

orientacyjny przebieg połączeń określony na mapie zasadniczej*.

4.

Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko oraz sposób jego wykorzystania:

–

poziom zanieczyszczenia powietrza: …..............................................................................................................*,

–

poziom zanieczyszczenia gleby: ….......................................................................................................................*,

–

poziom hałasu: ….....................................................................................................................................................*,

5.

Inne uwagi:
….....................................................................................................................................................................................

(podaj rodzaj zbiornika)

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

….............................................................
podpis wykonawcy

Do wniosku należy dołączyć:
–

Kopię aktualnej mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku kopię mapy kastralnej, obejmującej teren, którego wniosek
dotyczy i obszaru, na którym ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000

UWAGA:
W przypadku planowanej budowy obiektu handlowego należy określić wielkość powierzchni sprzedaży.

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, ul.Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
tel. 74 869 76 60 www.duszniki.pl

