
Michałowo, dnia ................................ 
............................................................ 

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

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

( Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy, telefon ) 
 

Burmistrz Michałowa  
 

W N I O S E K 
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 
Zgodnie z art. 50 ust. 1 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. Nr 647) zgłaszam wniosek o ustalenie 

lokalizacji inwestycji celu publicznego : …………………………………………...……..…… 

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

Nr ………. Nr ewid. gruntów …………………….........………………………………………. 
 
I.  GRANICE  TERENU  OBJĘTEGO  WNIOSKIEM:  

oznaczono na kopii mapy zasadniczej   – linią koloru ……...…..…………………. 

       – literami  ………………………………... 

II.  PROJEKTOWANA FUNKCJA, SPOSÓB I CHARAKTERYSTYKA ZABU DOWY  

I  ZAGOSOPODAROWANIA  TERENU: 

1. obiekty kubaturowe: ………………………………………………………………….....…...

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

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

2. inwestycje liniowe:  ……….…………………………………………………………………

     ……….…………………………………………………………………  

3. obsługa komunikacyjna: istniejący / projektowany zjazd o nr geodezyjnym*……………... 

 
Przy wypełnianiu wniosku należy jednoznacznie określić funkcję np.: magazyn – czego?, usługi - jakie?, produkcja – czego? 
 

III.  CHARAKTERYSTYCZNE  PARAMETRY  TECHNICZNE  INWESTYCJ I:  
1. Wymiary projektowanego obiektu:   

     mieszkalny  gosp./garaż  handl./usł..      inne 
   

− wysokość   …………. …………… ………….. ………… 

− długość   …………. …………… ………….. ………… 

− szerokość   …………. …………… ………….. ………… 

         (Dopuszcza się 20 % odstępstwa od ww. wymiaru określonego w oparciu o dokumentację) 

− ilość kondygnacji  …………. …………… ………….. ………… 

− wys. gzymsu / okapu  …………. …………… ………….. ………… 

2. Kształt dachu np.: płaski, dwuspadowy, czterospadowy ……………….…………………... 

3. Rodzaj materiałów ścian i konstrukcji: …………………………….………..……..……… 

Sposób zagospodarowania oraz parametry inwestycji należy przedstawić również w formie graficznej           verte 
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IV.   ZAPOTRZEBOWANIE  W  ZAKRESIE  INFRASTRUKTURY  TECH NICZNEJ 

1. Zapotrzebowanie na wodę - projektowana studnia głębinowa do 30 m / projektowane 

przyłącze wodociągowe / z istniejącego przyłącza na terenie działki / z istniejącej instalacji 

wodociągowej*………………………………………………………………………………. 

2. Zapotrzebowanie na energię cieplną ………………………………………………..….. 

3. Zapotrzebowanie na energię elektryczną - z istniejącej instalacji elektrycznej / z istniejącej 

sieci - na warunkach technicznych określonych przez ZEB Dystrybucja Sp. z o. o. w 

Białymstoku*……………………………………………………………………………….. 

4. Sposób odprowadzenia ścieków - projektowany zbiornik szczelny / oczyszczalnia 

przydomowa*……………………….………………………………………………..………. 

5. Zapotrzebowanie na gaz    ………………………………………………..….. 

6. Inne      ………………………………………………..….. 

W przypadku projektowanych inwestycji liniowych (sieci) należy w załączniku graficznym określić ich przebieg (nie dotyczy 

przyłączy). 

V. DANE  CHARAKTERYZUJACE  WPŁYW  INWESTYCJI  NA  ŚRODOWISKO 

LUB  JEGO  WYKORZYSTANIE:  

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

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

VI.  INNE  INFORMACE  O  INWESTYCJI  I  SPOSOBIE  ZAGOSP ODAROWANIA  

TERENU:  

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

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

 
 
ZAŁ ĄCZNIKI : 
1. kopia mapy zasadniczej – 2 egz. obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który 

ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000 (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku ul. Mickiewicza 3) 

2. załącznik graficzny określający planowany sposób zagospodarowania terenu oraz projektowane 
obiekty budowlane,  

3. pełnomocnictwo upoważniające wnioskodawcę do reprezentowania Inwestora,* 
4. wypis z ewidencji gruntów - pełny dla wnioskowanych działek, uproszczony dla działek 

sąsiednich (Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. J.K. Branickiego 13). 
* niepotrzebne skreślić  
 

 
 

.......................................................... 
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej) 

 
 

 

 
 


