
Manowo, dnia  .................................

…………………………………………………
(Inwestor – imię i nazwisko lub nazwa)

…………………………………………………

…………………………………………………
(Adres)

……………………………………………………….
(Telefon kontaktowy)

WÓJT GMINY MANOWO 
UL. SZKOLNA 2

76-015 MANOWO

WNIOSEK O USTALENIE
WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI  CELU PUBLICZNEGO 1)

Na  podstawie  art.  52  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  Planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym

(Dz.U.z2017r.,poz.1073) proszę o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji dla inwestycji :

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

................................................................................................................................................................................................
(rodzaj i zakres inwestycji)

na działce / działkach nr ........................................................................................................................................................

obręb ............................................................... granicach oznaczonych na mapie kolorem .................................................
(na kopii mapy zaznaczyć granice terenu objętego wnioskiem).

Wraz z przyłączami i urządzeniami infrastrukturalnymi 2) wyrysowanymi na załączonej mapie:
 sieć/ przyłącze 1) wodociągowa/e na dz. Nr. ............................................................................................................
 sieć/ przyłącze 1) kanalizacji sanitarnej na dz. Nr. ...................................................................................................
 sieć/ przyłącze 1) energetyczna/e na dz. Nr. .............................................................................................................
 sieć/ przyłącze 1) gazowe / zbiornik gazu  1)  ................................. na dz. Nr. .......................................................

                                                                           (podać typ zbiornika)
 sieć/ przyłącze 1) teletechniczna/e na dz. Nr. ...........................................................................................................

 przydomowa oczyszczalnia ścieków / zbiornik bezodpływowy 1). 
Granice obszaru, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać, pokazano kolorem .................................................

I. Funkcja i sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu:
1. Obecny sposób zagospodarowania terenu   - np. mieszkalnictwo (rodzaj, ilość mieszkań), usługi (rodzaj, ilość

zatrudnienia), aktywizacja gospodarcza (rodzaj, ilość zatrudnienia), rolnictwo, inne: .....................................…

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

2. Istniejąca zabudowa   - rodzaj zabudowań (funkcje budynków) oraz ich parametry (powierzchnia zabudowy,  

        a w przypadku  usług także powierzchnia użytkowa w m2, kubatura w m3, wysokość, ilość kondygnacji, rodzaj

dachu itp.): ...............................................................................................................................................................
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…..............................................................................................................................................................................

3. Rodzaj projektowanej inwestycji / zabudowy - np. mieszkaniowa jedno/wielorodzinna, usługowa, zagrodowa,

produkcyjna, drogi publiczne, drogi wewnętrzne, obiekty infrastruktury technicznej itp.: ....................................

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

4. Charakterystyka projektowanej zabudowy -  np. zabudowa wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa, plombowa

- rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku itp: ...............................................................................................

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

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

5. Gabaryty projektowanej zabudowy  
              a) długość ........................................... b) szerokość .......................................... c) wysokość ...............................

d) ilość kondygnacji ........................... e) pow. zabudowy ................................. f) pow. użytkowa ......................

g) pow. usługowa ............................... h) kubatura ............................................ i) geometria dachu .....................

j) sposób wykonania ( konstrukcja, materiał ) .........................................................................................................

6. Przewidywane rozwiązania komunikacyjne  
a) niezbędny dojazd do obiektów oraz ewentualne  planowane nowe włączenia (zjazdy) do drogi publicznej

...............................................................................................................................................................................
(określić istniejące i proponowane usytuowanie dojazdu, wrysować na mapie) 

b) niezbędna ilość miejsc parkingowych 
    - dla samochodów osobowych mieszkańców ........ szt. na dz. nr ......................... obręb ....................................

    - dla samochodów osobowych pracowników i mieszkańców ........ szt. na dz. nr ............. obręb .......................

    - dla samochodów dostawczych ............ szt. na dz. nr ......................... obręb ....................................................

7. Przewidywany sposób zagospodarowania terenu wolnego od zabudowy   

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

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

(np. zieleń rekreacyjna, uprawy ogrodnicze, plac gospodarczy itp, zaznaczyć na mapie) 

8. Planowane rozbiórki obiektów inwestycyjnych   ......................................................................................................

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

(np. zieleń rekreacyjna, uprawy ogrodnicze, plac gospodarczy itp, zaznaczyć na mapie) 

II. Zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury technicznej 2):

  energia  elektryczna ..........................................  kanalizacja - deszczowa ...................................................

  gaz .....................................................................  kanalizacja - sanitarna ......................................................

  odbiór ścieków ..................................................  usuwanie odpadów ...........................................................

 woda .............................................................  inne ........................................................................................
(podać charakterystyczne dane właściwe dla poszczególnych rodzajów mediów)

III. Charakterystyczne parametry inwestycji oraz dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko

lub jego wykorzystanie: 

III. Charakterystyczne parametry inwestycji oraz dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko

lub jego wykorzystanie: 

1. Bilans terenu inwestycji 

       a) pow. całkowita terenu ......................................... b) pow. zabudowy ..................................................................

       c) pow. utwardzone ................................................. d) pow. biologicznie czynne ..................................................
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2.  Charakterystyczne parametry inwestycji 

        a) rodzaj i wielkość przewidywanej produkcji / usługi ..........................................................................................

        b) ogólna charakterystyka przewidywanych procesów technologicznych .............................................................

        c) przewidywana ilość miejsc pracy  ......................................................................................................................

     3. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko lub jego wykorzystanie    

        a) przewidywana wycinka drzew ...........................................................................................................................

        b) rodzaj odpadów, sposób ich składowania i wywozu, sposób ich unieszkodliwienia .........................................

        c) przewidywane oddziaływanie na powierzchnię ziemi, wody podziemne, powierzchniowe ..............................

        d) emisja zanieczyszczeń do powietrza ..................................................................................................................

        e) oddziaływanie na środowisko hałasem, wibracjami, promieniowaniem ............................................................

        f) inne zagrożenia (pożar, toksyczność. wybuch) ...................................................................................................

IV. Powierzchnia sprzedaży ( podać w przypadku planowanej budowy / rozbudowy obiektu handlowego)

        a) istniejąca pow. sprzedaży ......................... m2 b) projektowana( docelowa) pow. sprzedaży  ...................... m2

          Przez  powierzchnię  sprzedaży  należy  rozumieć  (  jak  określa  art.  2  pkt  19  ww.  ustawy  )  tę  część
ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego  stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczoną
do  sprzedaży  detalicznej,  w  której  odbywa  się  bezpośrednia  sprzedaż  towarów  (  bez  wliczenia  do  niej
powierzchni  usług  i  gastronomii  oraz  powierzchni  pomocniczej,  do  której  zalicza  się  powierzchnie
magazynów, biur, komunikacji i wystawowej itp) .

V. Informacje dodatkowe i wyjaśnieni a 

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

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

Załączniki:

1.   Dwa egzemplarze aktualnej kopii mapy zasadniczej do celów opiniodawczych ( jedna z naniesionymi na niej projektem
przedsięwzięcia. druga czysta ) obejmująca obszar w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki,
nie mniejszej jednak niż 50m - w skali 1:500 lub 1:1000, a dla inwestycji liniowej również 1:2000.

2.  Jeden  egzemplarz  kopii  aktualnej  mapy  zasadniczej  do  celów   opiniodawczych  -  w  skali  1:500  lub  1:1000,
a  dla  inwestycji  liniowej  również 1:2000 -  z  oznaczonym terenem inwestycji  oraz ww.  obszarem oddziaływania
inwestycji oraz naniesionym wstępnym projektem  zagospodarowania, określającym w sposób graficzny dane zawarte
w I rozdziale niniejszego wniosku - funkcja i  sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowania
terenu.

3.   Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł za decyzję o warunkach zabudowy nie związaną z zabudową
mieszkaniową oraz za decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego.

4.   Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł 
5.  Umowa na wykonanie  uzbrojenia  terenu  zawarta  pomiędzy  inwestorem,  a  gestorem sieci  ewentualnie  zapewnienia

podłączenia lub techniczne warunki przyłączenia i uzbrojenia  terenu inwestycji wydane przez gestora sieci. 
6.   Dla wniosku dotyczącego nowej zabudowy zagrodowej,  należy  dołączyć dokumenty,  z  których wynika,  że rolnik

dysponuje gruntem ( własnym lub własnym i dzierżawionym ) o powierzchni min. 11.52ha.
7.    Decyzję uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięć usytuowanych na terenach "NATURA 2000".

...............................................................................
(podpis inwestora lub pełnomocnika)
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OBJAŚNIENIA

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz 1945 ze zm. ):

1. W przypadku braku planu miejscowego, ustalenie w drodze decyzji o warunkach zabudowy wymaga:

 zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych,

 zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

 zmiana zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, chyba że ma charakter tymczasowy.

2. Nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy:

 roboty  budowlane  polegająca  na  remoncie,  montażu  lub  przebudowie,  jeżeli  nie  powodują  zmiany  sposobu
zagospodarowania  terenu  i  użytkowania  obiektu  budowlanego  oraz  nie  zmieniają  jego  formy  architektonicznej  nie
naruszają ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku - nie oddziałują szkodliwie na środowisko oraz nie są
zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,

 roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę,

 tymczasowa,  jednorazowa  i  nie  trwająca  dłużej  niż  rok  zmiana  sposobu  zagospodarowania  terenu,  nie  wymagająca
pozwolenia na budowę.

3. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków.

 co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na
określenie  wymagań  dotyczących  nowej  zabudowy  oraz  zagospodarowania  terenu,  w  tym  gabarytów  i  formy
architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu,

 teren ma dostęp do drogi publicznej,

 istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego,

 teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty
zgodą uzyskaną przy sporządzeniu poprzednich planów,

 decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. 

4. Ustalenie warunków zabudowy następuje na wniosek zainteresowanego. 

5. Dla tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając
odpis  decyzji  do   wiadomości  pozostałym  wnioskodawcom  i  właścicielom   lub  użytkownikowi  wieczystemu
nieruchomości.

6. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. 

7. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku
z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy terenu.

8. Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy jest  obowiązany, za zgodą strony na rzecz której decyzja została
wydana, do jej przeniesienia na rzecz innej osoby, jeśli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w decyzji. Stronami
takiego  postępowania  są  jedynie  podmioty,  między  którymi  ma być  dokonane  jej  przeniesienie.  Opłata  skarbowa za
przeniesienie 56zł.

9. Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, stwierdza jej wygaśnięcie:

 jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,

 jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy , którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, a uprzednio nie została
wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. 

10. Mapę zasadniczą należy pozyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koszalinie,  
ul. Racławicka 13, 76-620 Koszalin 

11. Pozwolenie na budowę wydaje Starosta Powiatowy w Koszalinie ul. Racławicka 13, 76-620 Koszalin 
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Urząd Gminy Manowo zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu przetwarzania danych w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

Realizując  wymogi  art.  13  wymienionego  Rozporządzenia  informujemy  o  zasadach  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  oraz  o

przysługujących Państwu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem danych jest Urząd Gminy Manowo, ul. Szkolna 2, 76-015 Manowo, tel.: 943183220, fax.:943183289, e-mail: urzad@manowo.pl.

2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych: e-mail.: iod@manowo.pl

3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:

     a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Manowo,

      b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Gminy Manowo,

    c) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu

określonym w treści zgody. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora danych (np.: podmiotom serwisującym systemy

informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego

prawa (np.: sądy lub organy ścigania).

5. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu 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 lub innych

przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych , którym podlega administrator danych.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

    a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

    b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

    c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym, w przypadku, gdy:

          - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której  dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, będącą podstawą przetwarzania danych i nie ma innej

podstawy prawnej przetwarzania danych,

          - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

    d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy: 

          - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-  przetwarzanie  danych  jest  niezgodne z  prawem,  a  osoba,  której  dane  dotyczą  sprzeciwia  się  usunięciu  danych, żądając  w zamian  ich

ograniczenia,

- administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia

roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie

administratora są  nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

    e) prawo do przenoszenia danych,

    f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.

7.  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje

Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Manowo Państwa danych osobowych, przysługuje

Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

9. W sytuacji,  gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się  na podstawie zgody osoby,  której  dane  dotyczą,  podanie  danych osobowych

administratorowi ma charakter dobrowolny. 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa

lub zawarta między stronami umowa. 

11. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

12. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na podany wyżej adres administratora lub inspektora ochrony

danych.
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