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WNIOSEK 
O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI  

CELU PUBLICZNEGO 

   
 Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

wnoszę o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na  
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
(określenie rodzaju inwestycji  i funkcji obiektów budowlanych) 

....................................................................................................................................................... 
(oraz adresu lokalizacji inwestycji ) 

 

1. Granice terenu objętego wnioskiem zostały przedstawione na kserokopii mapy zasadniczej 
lub w przypadku jej braku mapy katastralnej w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000 (jedynie 
w przypadku  inwestycji liniowej) obejmującej teren, którego wniosek dotyczy  i obszar, na 
który inwestycja będzie oddziaływać. Mapa stanowi załącznik do wniosku. 

Inwestycja obejmuje dz. ewid. nr :      
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

(określić miejsce realizacji przedsięwzięcia, nr działki, karta mapy i obręb) 

 
2. Charakterystyka inwestycji: 
a) zapotrzebowanie: 
  - na wodę: średnio  - ...........  m3/miesiąc;                      max  - ............... m3/dobę 
  - na energię : elektryczną - ............kWh cieplną  - …….... kJ 
  
 - sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków: 
................................................................................................................................. 
  - inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej: 
................................................................................................................................. 
  - sposób unieszkodliwiania odpadów 



................................................................................................................................ 
 
b) opis istniejącego sposobu zagospodarowania terenu oraz  planowane zagospodarowania 
terenu: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
  - opis przeznaczenia i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
c) charakterystyczne parametry techniczne inwestycji: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
  - dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko1 lub wskazanie poprzedzającej 
niniejszy wniosek decyzji  środowiskowej: 

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

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

3. W przypadku lokalizacji składowiska odpadów  
− docelową rzędną składowiska odpadów  ……………………………………….. 
−  roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów  

…………………………………………………………………………………... 
− sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków 

…………………………………………………………………………………... 
−  sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu 

składowiskowego  ……………………………………………………………… 
 
 

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

(czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej) 
 
Załączniki: 

a) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy zasadniczej/katastralnej2 w skali 1:500, 
1:1000 (lub 1:2 000 jedynie w przypadku inwestycji liniowych), przyjętej do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującej przewidywany teren, na którym będzie 
realizowana inwestycja oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływała inwestycja; 

b) kserokopię ww. poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy zasadniczej/katastralnej3 
w skali 1:500, 1:1000 (lub 1:2 000 w przypadku inwestycji liniowych), przyjętej do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z oznaczeniem granic terenu objętego  
wnioskiem; 

c) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – jeśli jest ona wymagana dla danego rodzaju 
inwestycji. 

d) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 598 zł  za decyzję o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego.  

e) pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. 

                                                 
1 umożliwiające kwalifikacje przedsięwzięcia do zawsze lub potencjalnie znacząco oddziałujących na 
środowisko 
2 przedstawienie granic terenu objętego wnioskiem na mapie katastralnej dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku braku 
mapy zasadniczej 
3 jw. 


