…………………………, ……………….
miejscowość, data

…………………………........…..
imię i nazwisko
……………………………...……..
…………………………...………..
adres wnioskodawcy, telefon

…………….................………….
………………………..................
adres urzędu
WNIOSEK
O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY
Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) wnoszę o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy dla:
1. Inwestor: …………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, nazwa firmy oraz adres)
1. Nazwa inwestycji i funkcja obiektu: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
1. Oznaczenie terenu i jego granic:
Położenie działki: …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
miejscowość, ulica, nr domu
Oznaczenie geodezyjne: arkusz nr …………… działka nr ………………….…….….
Inwestycja polegająca na: ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
(określenie rodzaju inwestycji np. zabudowa mieszkaniowa,
zagrodowa,zabudowa usługowa itp.)

zabudowa

Dojazd z drogi publicznej: …………………………………………………………….
1. Zagospodarowanie terenu:
Proponowany sposób zabudowy działki: ……………………………………………….
………………………………………………………………………………….………..
(np. Budowa budynku mieszkalnego, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu
użytkowania itp.)

Charakterystyka zagospodarowania działki: …………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(np. działka niezabudowana, działka zabudowana budynkiem)
1. Usytuowanie obiektu na działce: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
(określenie linii zabudowy, wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
działki, terenu oraz określenie obszaru na który inwestycja będzie oddziaływać)
1. Charakterystyka inwestycji:
a) budynki
przeznaczenie budynku:
…………………………………………………………………………………………
gabaryty obiektu
- długość…………….. ..szerokość………………wysokość………………..
- liczba kondygnacji: ……… ………………………………………………………
- szerokość elewacji frontowej:……………………………………………………..
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki:………………
- geometria dachu: ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
(np. kąt nachylenia, wysokość kalenicy, rodzaj dachu i układ połaci dachowych
– płaski jednospadowy kryty papą, stromy dwuspadowy kryty dachówką itp.)
w zależności od rodzaju inwestycji:
liczba mieszkań ……………………………………………………………
liczba miejsc postojowych ………………………………………………...
rodzaj usług (produkcji, handlu) …………………………………………..
powierzchnia
usługowa
……………………………………………….
(produkcyjna, sprzedażowa, magazynowa )
a) budowle
rodzaj budowli ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………

m˛

(np. sieci uzbrojenia technicznego, maszty itp.)
powierzchnia zabudowy: ………………………………………………………
(przy zbiornikach podać pojemność, przy inwestycjach liniowych podać długość,
przy masztach określić wysokość)
inne parametry dotyczące inwestycji: …………………………………………
………………………………………………………………………………….
1. Zapotrzebowanie w infrastrukturę techniczną:
a)określenie zapotrzebowania na:
- wodę ………………………………………………………………….m3/dobę
- energię elektryczną ………………………………………………………....kW
- gaz ………………………………………………………………………..m3/h
- inne …………………………………………………………………………….
a) określenie planowanego uzbrojenia terenu, wystarczającego dla zamierzenia budowlanego
˛:………………………………………………………………………

a) określenie sposobu odprowadzania oraz oczyszczania ścieków:
- wody opadowe ……………………………………………………………………
- ścieki bytowe lub przemysłowe ………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
(podać ilość ścieków (mł), pojemność zbiornik na ścieki (mł) lub przepustowość
oczyszczalni (mł/dobę)
a) sposób unieszkodliwiania odpadów: ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
a) określenie innych potrzeb, w tym rodzaj urządzeń grzewczych (podać moc kotła MWt/)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
1. Charakterystyka parametrów technicznych inwestycji:
a) dane charakteryzujące wpływ na środowisko:
………………………………………………………………………………………
/informacje o planowanej inwestycji zgodnie z art. 49 ustawy Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), jeżeli inwestycja jest zaliczona
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko/
a) zasięg strefy uciążliwości……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..
a) wpływ inwestycji na środowisko ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
(emisje gazów, hałas, promieniowanie, inne

……………………………………………………
podpis

inwestora

lub

osoby

upoważnionej

Złączniki do wniosku:
1)

2 egz. Kopii mapy zasadniczej obejmującej teren, którego wniosek dotyczy oraz obszar
wkreślony przez inwestora, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub
1:1000, a w przypadku inwestycji liniowych również w skali 1:2000.

2) umowy……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2)inne ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Wypis z rejestru gruntów.
3. Koncepcja zabudowy i zagospodarowania terenu przedstawiona na kopii wymienionej powyżej mapy
zasadniczej z zakreślonym terenem inwestycji
* Niepotrzebne skreślić
Planowany sposób zagospodarowania terenu i gabaryty projektowanych obiektów należy
przedstawić
w formie graficznej – podstawa prawna art. 52 ust. 2 pkt 2 lit.b) ustawy o planowaniu I zagospodarowaniu
przestrzennym˛ Do wniosku należy dołączyć umowę zawartą pomiędzy właściwą jednostką organizacyjną a
inwestorem, która gwarantuje wykonanie uzbrojenia wystarczającego dla zamierzenia budowlanego – podst.
prawna art. 61 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz.717 z późn. zm.).

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie
w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z
późn. zm.)
Wypełniając obowiązek określony zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) (dalej: RODO)
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana
dane osobowe jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym
Korczynie (dalej: Burmistrz).
Kontakt z Administratorem:
• listownie na adres: ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn,
• przez e-mail: gmina@nowykorczyn.pl
• telefonicznie: (41) 2345 405
2. Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn,
• przez e-mail: iod@nowykorczyn.pl
3. Dane osobowe Burmistrz przetwarza w celu:
• wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
• obowiązek prawny ciążący na Administratorze – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku
z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z art. 60 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
• zgoda - w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa
powszechnie obowiązującego, np. numeru telefonu lub adresu e-mail w celu ułatwienia kontaktu.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być strony i uczestnicy postępowania prowadzonego w sprawach
wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, upoważnieni pracownicy
Administratora, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, dodatkowo Pani/Pana dane osobowe mogą być
przekazywane innym, współpracującym z Gminą Nowy Korczyn podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych,
organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz realizację zadań statutowych i
ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. W pozostałym zakresie
Burmistrz nie przekazuje Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO.
6. Burmistrz w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. Dodatkowo informujemy, że: (prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych)
1) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:
a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych (art. 15 RODO),
b) sprostowania danych (art. 16 RODO),
c) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
d) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
e) prawo do cofnięcia udzielonej zgody – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przy czym
cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed
cofnięciem zgody,
f) a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych (art. 17 RODO) Burmistrz wówczas nie może już
przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (okres przechowywania dokumentacji sprawy),
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.
3) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym wynikającym z art. 40 w związku z art. 41 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).
5) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Burmistrza,
w tym profilowaniu.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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).
4)

Potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych
………………….…………………………………..…..
data i czytelny podpis Wnioskodawcy

