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…………………………. 
(miejscowość i data) 

 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
WNIOSKODAWCA: imię i nazwisko, nazwa  

firmy, dokładny adres  (telefon) 
ˣ 

 

 
 

Wójt Gminy Rudniki 
 
 
 

Wniosek 
 

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy 
 

Proszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji 

polegającej na: 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
(budowa, rozbudowa lub nadbudowa obiektu budowlanego, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części, wykonanie innych robót budowanych, zamiana sposobu użytkowania terenu) 
 
dla funkcji – przeznaczenie obiektu 
 
................................................................................................................................................ 
 
(zabudowa mieszkaniowa jedno/wielorodzinna, usługowa, mieszkaniowo – usługowa, zagrodowa, produkcyjna, lub inna np. 
garaż) 
 
Przewidzianej  do  realizacji  na  terenie  położonym  w............................................................. 
 
przy ul..................................................................................................................................... 
 

(dokładny adres planowanej inwestycji) 
 
obejmującym działkę/i o nr ewid. …………..................................................................... 
 
................................................................................................................................................ 
 
k. m...................................................................obręb ............................................................ 
 
(granice terenu objętego wnioskiem, lokalizację projektowanego obiektu/ów oraz obszar, na który ta inwestycja będzie 
oddziaływać przedstawione zostały na kopii mapy zasadniczej, sytuacyjno – wysokościowej i mapy ewidencyjnej, które 
załączam do wniosku 
 
 
ˣ- 

podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe, ale może przyspieszyć kontakt z Panem/ią 
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Charakterystyka projektowanej inwestycji w zakresie 
zagospodarowania terenu objętego wnioskiem 

 

1. Opis zagospodarowania terenu: 
• powierzchnia terenu/lokalu objęta wnioskiem...........................................................

• projektowane zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu

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

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

..........................................................................................................................................  
(rozbiórka obiektów istniejących, zmiana ukształtowania terenu, np. likwidacja istniejącej zieleni, zmiana 

istniejącej nawierzchni, przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu lub inne) 

• usytuowanie obiektu na działce:




- w stosunku do drogi publicznej:  
..............................................................................................................................  
............................................................................................................................. 

 
2. Projektowany sposób obsługi komunikacyjnej 

 
• wjazd na drogę publiczną............................................................................................


 

(istniejący, projektowany) 

• parkowanie..................................................................................................................  
(liczba stanowisk postojowych ogółem, w tym ilość stanowisk projektowanych; rodzaj pojazdów) 

 
 
3. Określenie potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej: 

• zapotrzebowanie na wodę   ...........................................................................................  
…………………………………………………………………………………………….  

(przyłącze do sieci wodociągowej – istniejące, projektowane, studnia / wielkość zużycia w m3) 
 

• zapotrzebowanie na energię elektryczną.................................................................... 

.............................................................................................................................................  
(przyłącze do sieci energetycznej– istniejące lub projektowane, linia napowietrzna lub ziemna/wielkość zapotrzebowania) 
 
 

• odprowadzenie ścieków bytowo – gospodarczych.................................................... 

………………………………………………………………………………………  
(przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej – istniejące, projektowane; zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków 

– istniejący, projektowany; przydomowa oczyszczalnia ścieków;  inne) 

• odprowadzenie wód opadowych /deszczowych 

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

 
(przyłącze do kanalizacji deszczowej – istniejące, projektowane; na własny teren; inne) 

• zaopatrzenie w ciepło.................................................................................................  
(przyłącze do sieci ciepłowniczej – istniejące, projektowane; kotłownia indywidualna/rodzaj 

czynnika grzewczego; inne) 
 
 

• sposób gromadzenia odpadów stałych........................................................................ 
(pojemnik lub kontener opróżniany przez wyspecjalizowaną firmę lub inny )
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• zapotrzebowanie na gaz..............................................................................................  
(przyłącze do sieci gazowej – istniejące, projektowane/wielkość zużycia w m3) 
 
 

• inne............................................................................................................................. 


3. Opis obiektu objętego wnioskiem- gabaryty/ parametry obiektu: 
 

a) stan projektowany:  b) stan istniejący:  

 długość............................ m długość............................ m 

 
szerokość elewacji frontowej 
.......................... m 

szerokość elewacji frontowej 
......................... m 

 wysokość ......................... m wysokość......................... m  
(mierzona od poziomu terenu do najwyżej położonej kalenicy lub gzymsu w przypadku dachu płaskiego). 
 
 



• wysokość do okapu………………………………………………………………….


 
(mierzona od poziomu terenu do okapu) 

• liczba kondygnacji .................................................................................................... 
(liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych) 

• inne.................................................................................................................................... 

......................................................................................................................  
(np. ilość mieszkań; ilość lokali użytkowych/gabinetów; powierzchnia sprzedaży – w przypadku obiektów 

handlowych; ilość stanowisk remontowo/naprawczych- w przypadku obiektów warsztatowych) 

 

• geometria dachu: 
− układ połaci dachowych....................................................................................... 

(dach jedno / dwu / cztero / wielospadowy,  mansardowy, z naczółkami lub inny) 
 

− przybliżony kąt nachylenia połaci i rodzaj pokrycia ................................ 
…………………………………………………………………………... 

− kierunek kalenicy głównej ………………………………………………….     
(równolegle, prostopadle do granicy frontowej działki) 

 
 

5. Parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na 
środowisko: 

 
• rodzaj produkcji/usług................................................................................................

................................................................................................................................... 
• wielkość produkcji / usług.......................................................................................... 
• wielkość powierzchni sprzedaży…………………………………………………… 
• ogólna charakterystyka procesów technologicznych................................................. 
• wielkość zatrudnienia................................................................................................. 
• zagrożenie wybuchem lub pożarem............................................................................ 
• wytwarzane odpady.................................................................................................... 

.....................................................................................................................................  
(należy określić rodzaj odpadów i sposób ich  unieszkodliwiania) 

• wielkość emisji: 
− substancje zanieczyszczające............................................................................... 

(należy określić ich rodzaj, gdzie będą wprowadzane) 

− wytwarzane energie 
.............................................................................................  

(ciepło, hałas, wibracje, pola elektromagnetyczne) 
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czy   inwestycja   będzie   miała   znaczący   negatywny   wpływ   na   środowisko?


…………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………… 
 

6. W przypadku zabudowy zagrodowej proszę podać wielkość gospodarstwa rolnego 
     w ha: 
 

………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
TAK NIE 
 

 
 Na podstawie art.6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w formularzu, w celu:




□ wydania wnioskowanego dokumentu 
 

□ przekazania wniosku osobie uprawnionej do sporządzenia projektu decyzji 
 

□ przekazania projektu decyzji organom dokonującym niezbędnych uzgodnień, 
 

□ prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy 
 

przez Wójta Gminy Rudniki. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am 

poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 
 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 
 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest: 
 

Wójt Gminy Rudniki 
 

ul. Wojska Polskiego 12A 46-325 Rudniki 
 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach e-mail: 
iod@rudniki.pl , tel. 34-3595072 w 11, adres pocztowy: Urząd Gminy  
w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki 

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu wydania wnioskowanego dokumentu  na 
podstawie art.6 ust1 lit. c – obowiązek prawny administratora oraz art. 61 i 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 59, art. 60 ust. 
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
oraz Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 
2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów 
rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
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4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 

podstawie przepisów prawa. 
5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane do czasu sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Rudniki. 
6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na 
przetwarzanie. 

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji 
obowiązków, wynikających z przepisów prawa. 

 
 
 
 
 

 

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

 
(czytelny podpis wnioskodawcy) 
 
 
 

 
 
 

Do przedmiotowego wniosku załączam wymagane dokumenty: 
 

1. Kopię mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej (mapy 
składasz w 2 egzemplarzach). Mapy powinny być w skali 1 : 500 lub 1: 1000 (w 
przypadku inwestycji liniowych również w skali 1 : 2000) oraz przyjęte do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  Złóż 1 mapę czystą.  
Na 2 mapie powinna być zaznaczona lokalizacja planowanej inwestycji, wjazd na jej 
teren,  zabudowa przewidziana do rozbiórki, itp. Ponadto mapa powinna obejmować 
teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać,  
a także określenie granic terenu objętego wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy. 
Zgodnie z § 3 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy  
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego – przedmiotowa  mapa winna obejmować teren zawierający nie mniej 
niż trzykrotną szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniej niż 50 m). 

2. Opisowe oraz graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania 
terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 
przeznaczenia, zwymiarowania oraz gabarytów projektowanych obiektów 
budowlanych. 

3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (ostateczną) – jeżeli jest ona 
wymagana. 

4. Do wniosku można dołączyć umowę na wykonanie uzbrojenia terenu zawartą 
pomiędzy właściwą jednostką organizacyjną (np. gestorem sieci), a inwestorem, 
albo dokumenty potwierdzające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie 
terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego. 

5. Pełnomocnictwo (lub prokurę) albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za 
zgodność z oryginałem, udzielone osobie działającej w imieniu inwestora  (jeżeli 
zostało ustanowione). 
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6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za  wydanie decyzji o warunkach zabudowy (oraz 
opłaty skarbowej za złożenie ewentualnego pełnomocnictwa). 

7. Ewentualne inne ……………………………………………………………………….. 
 

UWAGA 
 Jeżeli wniosek dotyczy realizacji więcej niż jednego obiektu budowlanego, dla 

każdego obiektu należy przedłożyć osobną charakterystykę według pkt 4 i 5. 
 W każdej pozycji do wypełnienia powinno znaleźć się stosowne odniesienie,  

w przypadku braku konieczności wpisu, stosujemy zapis „nie dotyczy”.  

 Rozpatrzenie wniosku uwarunkowane jest dokonaniem opłaty skarbowej              

w wysokości 598 zł. Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Gminy w godz.  
od 745 do1500 lub bezgotówkowo na konto: Urząd Gminy w Rudnikach, 
46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, 25 8909 1045 0050 0500 1661 
0004  

 opłaty skarbowej nie płacą właściciele oraz użytkownicy wieczyści 
 opłaty skarbowej nie płacą organizacje pożytku publicznego, jednostki 

budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego 
 


