
Wnioskodawca             Ostrówek dnia ........................... 
........................................... 

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

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

Tel.kontaktowy 

 
         Wójt Gminy Ostrówek 
              Ostrówek 98-311 
 
    Na podstawie art.52 ust.2 w związku z art.64 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003r nr80, poz.717), zwracam się z 

wnioskiem o ustalenie warunków nowej zabudowy i zagospodarowania terenu dla 

nieruchomości położonej w ..................................................................................gm.Ostrówek, 

obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów ........................................................... 

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

 
1.  Charakterystyka obecnego zagospodarowania działki (zabudowa istniejąca): 

Budynki mieszkalne (szt) -...................................................................... 
Budynki gospodarcze / magazynowe*  (szt) - ………………………… 
Budynki składowe w gospodarstwie rolnym (szt) - …………………... 
Budynki inwentarskie w gospodarstwie rolnym (szt) - ……………..... 
Budynki garażowe (szt) - ……………………………………………... 
Inne -………………………………………………………………….... 
 
- Uzbrojenie istniejące  
przyłącza (jakie)-..................................................................................................................... 
studnia / zbiornik ścieków/ przydomowa oczyszczalnia * 

 
- Wykaz i charakterystyka zabudowy (nowej lub po przebudowie/nadbudowie/rozbudowie): 
 
l.p. obiekt-funkcja            przybliżone wymiary                  rodzaj           Charakterystyka         uwagi, 
                  (dł.x szer.x wys)  

nowego bud./                    zabudowy *            obiektu              wpływ na 
           po rozbudowie/nadbudowie*          środowisko 
 
       zagrodowa 
 

 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 

        
       mieszkaniowa 
       wielorodzinna 
 
       usługowa 
 
 
       produkcyjna 
 
 
 
 

 
 

 
* niepotrzebne skreślić 



 
2. Wykaz i charakterystyka potrzebnych elementów infrastruktury  
 
l.p. elementy infrastruktury                  charakterystyka                         opina/uzgodnienie zarządcy 
 
1 Przyłącze wodociągowe istniejące / projektowane * 
 
2 przyłącze energetyczne  istniejące / projektowane * 

 
3 przyłącze gazowe  istniejące / projektowane * 

 
4 odprowadzenie ścieków  bezodpływowy zbiornik 

istniejący / projektowany * 
 

     przydomowa oczyszczalnia 
     istniejąca / projektowana * 
 
           przyłącze kanalizacji istniej./ projekt.* 
 

5 zjazd    istniejący / projektowany * 
 

6 odprowadzenie wód       do kanaliz.deszczowej istniej./projekt.* 
opadowych           powierzchniowo * 

 
7 sposób unieszkodliwiania 

odpadów 
 

3. Bilans terenu po zrealizowaniu nowej zabudowy/ przebudowy/ rozbudowy *: 
 

- pow.nieruchomości w granicach opracowania-................................................................. 

- pow.komunikacji               -............................................................................................... 

- w przypadku zabudowy zagrodowej –całkowita powierzchnia gospod.rolnego-.............. 

 
4. Załączam dodatkowo następujące uzgodnienia, opinie : 

Dostawa wody / dostawa energii elektrycznej / odbiór ścieków * 

Inne - …………………………………………………………………………… 

 
5. Wykaz właścicieli działek sąsiednich 

1. ………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………. 

Załączniki : 
1.  mapa syt-wys w skali ...........................z naniesionymi granicami i numerami działek i obrysami 
nowych obiektów 
2.  wypis z mapy ewidencji gruntów dla działek sąsiednich oraz terenów oddziaływania  inwestycji  
3.  pełnomocnictwo Inwestora 

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

        podpis Wnioskodawcy 
 
Od decyzji o warunkach i zagospodarowania terenu dla niektórych obiektów budowlanych pobierane są opłaty skarbowe 
a ich wysokość określa załącznik do Ustawy z dnia 9września 2002r o opłacie skarbowej (Dz.U.nr86, poz.90 ze zm.) 

 
* niepotrzebne skreślić 


