
Chełm  Śląski, dnia .......................................
............................................................................

   imię i nazwisko (wypełnić czytelnie)
............................................................................
adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr lokalu )
……………………………………...………………..

kod pocztowy                         miejscowość 
telefon………………………………………………

......................................................................
pełnomocnik wnioskodawcy ( imię i nazwisko)
……………………………………………………..  

adres ( ulica, nr domu, nr lokalu )
……………………………………………………..

kod pocztowy                         miejscowość 
telefon………………………………………………

Urząd Gminy Chełm Śląski
ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Ślaski

WNIOSEK
O WYDANIE  DECYZJI  O  WARUNKACH  ZABUDOWY / O WYDANIE DECYZJI O 

LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO*
Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 

z 2003 r. z późn. zm.)

Proszę o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/ decyzji o lokalizacji celu publicznego* 

dla  budowy…………………………………………..................................…………………………... 

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

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

......................................................................................................................................(określić  rodzaj 

inwestycji  i  jej  przeznaczenie -  budowa obiektu budowlanego;  wykonanie robót   budowlanych: 

przebudowa, montaż, remont, itp. roboty; zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części)*

1. Adres inwestycji: 

• Chełm Śląski, ul. ………………………..

• Działka/i  nr ............................................................................................................................... 
(granice terenu objętego wnioskiem określono na załączonej kopii mapy zasadniczej linią 
w kolorze…………………………………….)

2. Charakterystyka inwestycji:

• Określenie potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej:
− energia elektryczna - ...........................................................................kW



− woda - ..................................................................................................m3/dobę

− ścieki - ..................................................................................................m3/dobę

− wody deszczowe- .................................................................................................

− gaz - .......................................................................................................m3/dobę

− źródło ogrzewania -……………………………………………………………

− nie przewiduje się żadnych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej *

− zapotrzebowanie mediów zostanie pokryte w ramach limitu dla istniejącego budynku*

− Dojazd do przedmiotowej  działki  od ulicy ......................................................................

(projektowany/istniejący)*

• określenie  planowanego  sposobu  zagospodarowania  terenu  oraz  charakterystyki 
zabudowy i zagospodarowania terenu
− planowany sposób zagospodarowania terenu

 powierzchnia terenu objętego wnioskiem ............................................................

 ilość potrzebnych miejsc parkingowych ………………………………..

− charakterystyka zabudowy
 projektowana powierzchnia zabudowy (dł.xszer.) ...............................................

 wysokość budynku................................................................................................

 projektowana powierzchnia sprzedaży (dla obiektów handlowych)……………

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

 rodzaj  konstrukcji,  materiały:   ……………………….....

………………………………………………...

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

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

....

 pokrycie dachowe, kąt nachylenia dachu: ....................................................................

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

− parametry techniczne infrastruktury (dla inwestycji liniowych):

 średnica - ....................................................................

 długość – .................................................................... mb

 materiał - ....................................................................

 inne parametry charakterystyczne ………………………………………….................

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

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

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



• określenie  charakterystycznych  parametrów  technicznych  inwestycji  oraz  dane 
charakteryzujące jej wpływ na środowisko
− inwestycja oddziałuje /nie oddziałuje* szkodliwie na środowisko wymaga/nie wymaga* 

przeprowadzenia przeprowadzenia postępowania w rozumieniu przepisów o ochronie 
środowiska*

− inne zagrożenia…………………………………………………………………
− w  przypadku  inwestycji  usługowych,  produkcyjnych  należy  przedstawić  dane 

charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko (program technologii) 

...................................................
 (podpis)

Załączniki:
- 4 egz. mapek geodezyjnych z mapą własnościową oraz orientacją wraz z naniesioną wstępną 

lokalizacją inwestycji;
- zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej  /w przypadku zapotrzebowania na media/;
- upoważnienie (w przypadku gdy wnioskodawcą jest pełnomocnik inwestora).

* niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 52 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.)

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 litera „a” oraz pkt 8 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie 
skarbowej pobiera się opłatę skarbową w wysokości  107zł  za Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu. 
Nie  podległa  opłacie  skarbowej  dokonanie  czynności  urzędowej,  wydanie  zaświadczenia  oraz  zezwolenia 
w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie 
czynności  urzędowej.  Opłatę skarbową uiszcza się  gotówką w kasie  Urzędu lub  przelewem na rachunek Urzędu 
Gminy: 42 1240 4227 1111 0000 4841 1466  .   Dowód zapłaty należy dołączyć do składanego wniosku. Dowód opłaty 
może zostać zwrócony na żądanie strony, po uprzednim zawiadomieniu urzędnika zajmującego się sprawą.


