
Wnioskodawca:                                                                                 Rymanów, dnia ......................... 
 
................................................ 
 
................................................ 
 
................................................ 
(imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres)  
Nr wniosku – nadaje Urząd 
 
...............................................                         BURMISTRZ 
                                       GMINY RYMANÓW 
  
 
  
                  WNIOSEK 
        o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
 
 Wnoszę o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia pod nazwą: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
                         (należy wymienić wszystkie planowane obiekty budowlane, tj. budynki, budowle, instalacje, sieci, urządzenia techniczne) 
 
na terenie nieruchomości położonej w .................................................................................................. 
 
Nr ewidencyjny działki (działek) .......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 
Granice terenu objętego wnioskiem (dla inwestycji liniowych lub drogowych proponowany 
przebieg inwestycji) pokazano na kopii mapy zasadniczej kolorem .................................................... 
 
Charakterystyka planowanej inwestycji: 
 1. Zapotrzebowanie na: (wpisać numery działek po których prowadzone będą przyłącza): 
            a) wodę - .................................................................................................................................... 
            b) energię - ................................................................................................................................ 

c) odprowadzenie lub oczyszczanie ścieków -........................................................................ 



d) sposób unieszkodliwiania odpadów -................................................................................. 
e) inne - ..................................................................................................................................... 

2. Planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i 
zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów 
budowlanych. Lokalizację obiektu, trasy przyłączy i wjazdy pokazać w formie graficznej na 
mapie zasadniczej, stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku. 

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

 
3. Charakterystycznme parametry techniczne inwestycji:  

a) orientacyjna powierzchnia zabudowy:   .................................................... m2 

b) powierzchnia sprzedaży:  ........................................................................... m2 

c) kubatura:  .................................................................................................... m3 

d) przewidywana liczba miejsc postojowych ( należy podac obowiązkowo w przypadku 
lokalizacji obiektów handlowych, usługowych, itp.) ................................................................ 
e) geometria dachu ( kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych): ............. 
.................................................................................................................................................... 
f) przewidywana ilość kondygnacji:.......................................................................................... 
g) przewidywany sposób wykonania (wpisać rodzaj konstrukcji, sposób wykończenia 
elewacji i pokrycia dachu, przewidywany rodzaj materiałów) : ............................................... 
.................................................................................................................................................... 
h) przewidywany dojazd do obiektu od ulicy*........................................................................... 
 
    - istniejącym wjazdem z drogi publicznej bez konieczności jego przebudowy 
    - istniejącym wjazdem z drogi publicznej wymagającym przebudowy 
    - projektowanym wjazdem z drogi publicznej 
    - inny ............................................................................................................... 

                * we właściwym okienku  postawić krzyżyk 
 
 
 
 



4. Kwalifikacja inwestycji *: 
 
 - wymagajaca przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko. 
 
 - nie wymagająca przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko.  

             * we właściwym okienku  postawić krzyżyk 
 
                                                        
                                                                                                                                                 ..................................................................................... 
           ( podpis wnioskodawcy, wnioskodawców) 
 
 
 UWAGA!  Wniosek winien być podpisany przez wnioskodawcę (w przypadku osób fizycznych) lub osoby 
upoważnione do składania oświadczeń  woli w imieniu wnioskodawcy (w pozostałych 
przypadkach) 
 
 
 
 Do wniosku należy dołączyć następujące załaczniki: 
 
 po 1 egz. kserokopii aktualnej mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej w skali 1 : 500 lub 1 : 

1000 (dla inwestycji liniowych również 1 : 2000) przyjętej do  państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy. Na mapach 
należy określić granice terenu objętego wnioskiem oraz elementy zagospodarowania terenu 
wymienione w pkt. 2 niniejszego wniosku. 

 po 1 egz. kserokopii umów zapewniających możliwość wykonania uzbrojenia działki, 
zawartych z gestorami mediów – woda i kanalizacja sanitarna obowiązkowo, dla pozostałych w 
miarę potrzeby. 

 
 
Opłaty  
Wysokość opłaty wnoszonej łącznie z wnioskiem o wydanie decyzji wynosi 107,00 zł, na podstawie ustawy z dnia 
16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225 z 2006 roku, poz. 1635 z poóżń. zm.) załącznik część I 
Dokonanie czynności urzędowej pkt. 8. Opłata za przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby wynosi 56,00 zł (pkt. 9 j.w.). 
  
Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe w sprawach budownictwa mieszkaniowego (art.2 pkt. 2 ustawy o 
opłacie skarbowej) oraz decyzje na lokalizację budynków ochrony zdrowia, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej. 
Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe (art.7 pkt. 2 ustawy) i jednostki samorządu terytorialnego (art. 7 
pkt. 3 ustawy). 
 
 
 
 
 
 
 


