
 

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

                     

Inwestor oraz adres inwestora 

                     

 

                     

 

                     

 

Tel: .................................... 

 

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

 

Zgodnie z art.52 w związku z artykułem 64 ust.1 z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.),  proszę wydanie decyzji  

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 
 

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

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

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

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

Wykaz oraz położenie działek, na których przewiduje się realizację inwestycji. 

nr działki pow. miejscowość + obręb właściciel adres zamieszkania 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

1.Granice terenu objętego wnioskiem oraz obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (np. 

oznaczone literami A, B, C , D, E… , wykreślone linią koloru……………………………..) 

przedstawiano na kopii mapy zasadniczej:  
W skali 1 : 500  

W skali 1:1000  

W skali 1:2000 ( w przypadku inwestycji liniowych)  

   *) 

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI: 

2.1- Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

określić przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych w formie opisowej i graficznej  

(np. na jednym egzemplarzu kopii mapy zasadniczej) 

URZĄD GMINY ŁYSOMICE 

UL.WARSZAWSKA 8 

87-148 ŁYSOMICE 



.2.2 – Określenie zapotrzebowania w zakresie infrastruktury technicznej 

- w wodę………………………………………………………………………………………………………………… 

- w energie elektryczną…………………………………………………………………………………………….... 

- w energię cieplną……………………………………………………………………………………………………. 

- odprowadzenie lub oczyszczanie ścieków sanitarnych …………………………………………………….. 

- sposób unieszkodliwienia odpadów……………………………………………………………………………… 

2.3 -Wpływ inwestycji na środowisko  
 

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

2.4- Charakterystyka sąsiedniej zabudowy 
 

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

2.5- Dostęp do drogi publicznej 
 

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

3. Stan faktyczny i prawny terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                                                                                  

..........……………………………. 

                                               Podpis  

 

 

*) zaznaczyć znakiem ‘X’ odpowiednią kratkę 

 

Załączniki: 
 
□ - dwa egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej w odpowiedniej skali  
 
□ - mapa stanu prawnego terenu objętego inwestycją z podaniem właścicieli działek 
sąsiednich oraz ich adresów  
 
□ - wypis z rejestru gruntów  
 
□- zapewnienie dostaw energii elektrycznej - warunki techniczne przyłączenia energii 
elektrycznej  
 
□ - zapewnienie dostaw wody i odprowadzania ścieków - warunki tech. przyłączenia wod.-
kan.  
 
□ - ustalenie pochodzenia i potwierdzenie klas bonitacyjnych gleb przeznaczonych do 
wyłączenia  
z produkcji rolnej  
 
□ - i inne załączniki: 
 
...……………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………... 


