
RIRP. 6733.   . 2018 

 

Wnioskodawca:                 Dynów, dnia. ............. 2018 r. 

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

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

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

 /imię i nazwisko, adres inwestora/ 
  

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

 (nr telefonu)                                                    BURMISTRZ    MIASTA   DYNÓW  

 

 

                    Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

I. Inwestor:  ................................................................................................................................ 
         ( rubrykę  wypełnia inwestor składający wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu  publicznego) 

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

II. Wnoszę o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej 

budowę :  

..................................................................................................................................................... 
( podać rodzaj inwestycji celu publicznego np: budowa obiektów samorządowych ,szkół, przedszkoli zdrowia, 

domów opieki społecznej, obiektów sportowych, budowa dróg, budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, 

gazowej,  energii elektrycznej, budowa urządzeń ochrony środowiska  itp.) 

 

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

 

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

III. Określenie granic terenu objętego wnioskiem: 

1.Teren , którego wniosek dotyczy obejmuje działkę/ działki/ nr ewid. gruntu 

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

          ( wymienić  nr ewid. działki lub działek na  których  będzie  realizowana  inwestycja ) 

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

obręb: m Dynów położoną /e/ w Dynowie przy ul..................................................................... 

 

2. Położenie terenu   przedstawiono na kopii mapy zasadniczej oznaczony kolorem 

czerwonym  oraz literami : ............................................ 

( w przypadku braku na kopii mapy katastralnej) 

 

IV. Charakterystyka inwestycji: 

1.Zapotrzebowanie na wodę ................m ³ /dobę, 

- zasilanie z sieci wodociągowej przebiegającej na działce nr ewid. gruntu............................... 

 

na podstawie warunków przyłączenia /zapewnienia dostawy/*.................................................. 

 

-  zasilanie ze studni na działce nr ewid.gr*................................................................................ 

                                                               

2. Odprowadzenie ścieków :   

- do sieci sanitarnej przebiegającej na działce nr ewid. gruntu.......................................... 

- na podstawie warunków odprowadzenia ścieków /zapewnienia odbioru ścieków/* 

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

           (nr i data  warunków odbioru ścieków wydanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej  w Dynowie, ul. 

                Rynek 13.) 

- do zbiornika na ścieki na działce nr ewid. gr. gruntu* .................................................... 



3. Zapotrzebowanie na energię elektryczną......................kW  

- zasilanie z istniejącego / projektowanego/ słupa na działce nr ewid. gruntu.................... 

- na podstawie warunków przyłączenia / zapewnienia dostawy/*...................................... 

- ........................................................................................................................................... 
(nr i data  warunków przyłączenia do sieci energetycznej  wydanych przez RZE w Przemyślu, ul. 

Sportowa 3)  
- istniejące zasilanie *.......................................................................................................... 

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

 

4.Przewidywany niezbędny dojazd do obiektu: 

- istniejący dostęp do drogi publicznej * ........................................................................... 
(  np : do  dr. wojewódzkiej,  ul. Zamkowej , dr. powiatowej, ul. Polnej, dr. gminnej,  ul. Ogrodowej)    

- planowany dostęp do drogi publicznej przez działki nr ewid. gruntu*............................ 

 

5. Inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej: 

 

- odprowadzenie wód opadowych do : ..............................................................................   
                                                                                      ( do kanalizacji deszczowej ,  na własną działkę) 

- na podstawie warunków zrzutu wód*:............................................................................. 

-  

- zasilanie w gaz z sieci gazociągowej na działce nr ewid. gruntu.................................... 

na podstawie warunków przyłączenia / zapewnienia dostawy/ *.................................... 

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

(nr i data warunków przyłączenia wydanych przez Biuro Obsługi Klienta  w Dynowie ul. Plażowa 1A)  

 

- zasilanie w energię cieplną z sieci ciepłowniczej na działce nr ewid. gr......................... 

            na podstawie warunków przyłączenia  / zapewnienia  dostawy/ * .................................   

             zasilanie w energię cieplną własne*............................................................................... 
                                                                                                     ( np.  z sieci ciepłowniczej , z  kotłowni  gazowej) 

- usuwanie odpadów :........................................................................................................ 

- wywóz na wysypisko na podstawie umowy z właściwą służbą * 

- unieszkodliwianie odpadów na podstawie umowy z właściwą służbą* 

V . Określenie planowanego sposobu zmiany zagospodarowania terenu, która nie 

      wymaga pozwolenia na budowę. 

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

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

                                        

VI.  Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1. Przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów :................................................... 

       ............................................................................................................................................. 
        ( określić obiekty np. wolnostojące, podpiwniczone, parterowe lub z poddaszem użytkowym itp.) 

 wymiary budynku ............X.............m (elewacja frontowa ..........m) 

 ilość kondygnacji naziemnych.  ...................... 
                                                                                                  (  np. dwie, w tym jedna użytkowa na poddaszu) 

 rodzaj dachu......................................................................................................... 
                         ( dach dwuspadowy, czterospadowy lub wielospadowy) 

2. Planowane zagospodarowanie terenu i usytuowanie zabudowy przedstawiono według 

załączonej koncepcji ( załączonego szkicu)  :   jak na mapie zasadniczej  w skali 1: 1000 

długość inwestycji liniowej ; ...................................................................................................  

VII . Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji: 

   -  powierzchnia zabudowy: ....... m²                     powierzchnia użytkowa:   ........m² 

   

   -   kubatura:   .........m³                                                wysokość zabudowy: ........ m  
       podać wys. od  poziomu  terenu do kalenicy dachu 



VIII. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko:  (dot. emisji pyłów, gazów, 

zapachów, hałasów, promieniowanie itp.) 

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

....................................................................................................................................................... 
             (n.p. projektowany bud. mieszkalny, gospodarczy, garaż    -   nie  będzie  oddziaływał  negatywnie na środowisko)  

IX . Inne informacje: 

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

Załączniki do wniosku :  

- 2-egzemplarze aktualnej mapy zasadniczej z oznaczeniem terenu inwestycji w skali  1 : 1000 

dla inwestycji liniowych również w skali 1: 2000. 

- aktualny wypis z rejestru gruntów dla terenu inwestycji /wypis pełny/ i działek sąsiednich / wypis 

uproszczony/ - Rzeszów, ul. Targowa 1. 

- 1 egz. aktualnej mapy ewidencyjnej obejmującej teren działki ( Rzeszów, ul. Targowa 1), 

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,  decyzja jest wymagana dla : 1 - planowanych 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  2 - przedsięwzięć  mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko , 3 - przedsięwzięć które  są realizowane na obszarze 

NARURA 2000 ( obejmuje  teren od linii kolejowej do rz. San oraz teren Bartkówki)  inne niż 

przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które  nie jest bezpośrednio związane 

z ochroną  obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony , może potencjalnie znacząco oddziaływać 

na obszar NATURA 2000. 

- kopia umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem w zakresie 

zapewnienia dostawy ( odbioru): energii  elektrycznej ( ZKE Dystrybucja Sp. z o.o. Operator Systemu 

w  Przemyślu, ul. Sportowa 3), wody ( indywidualnie np. ze studni), odbiór ścieków ( Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Dynowie, ul. Rynek 13),   dla danego zamierzenia inwestycyjnego.                                                                       

 
 *niepotrzebne skreślić 

 

                                                                           

                                                                    ......................................................................... 
                                                                                          podpis inwestora , wnioskodawcy  

 

 
 

 

 

 

      

 

UWAGA: 
Wniosek winien być podpisany przez wnioskodawcę ( w przypadku osób  fizycznych) lub osoby upoważnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy ( w pozostałych przypadkach). 

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  


