Brzesko, dnia: ………….……..………..

(pieczątka wpływu)

Nz: IK.6730. ……..…....… / ….…...….......

B U R M I S T R Z
B R Z E S K A
U L. G Ł O W A C K I E G O 51, 32-800 B R Z E S K O

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
WNIOSKODAWCA:

………………….……..…………………….................................................................................................
(imię, nazwisko, adres zamieszkania - pole obowiązkowe)

PEŁNOMOCNIK:

……………..…..…………..……………….................................................................................................
(jeżeli występuje, imię, nazwisko - pole nieobowiązkowe)

DANE DO KORESPONDENCJI: …………………...…...…………………….................................................................................................
(wnioskodawcy lub pełnomocnika - pole obowiązkowe)
TELEFON KONTAKTOWY: ………....……………...................... E-MAIL: …………….………….…………………………....................
(pole nieobowiązkowe)

INWESTYCJA DOTYCZY MIEJSCOWOŚCI:

…….…………………………………………………………..……………………………………………………..
(pole obowiązkowe)

NUMERY DZIAŁEK OBJĘTYCH WNIOSKIEM: ……………………………………………………………………..…………………………………………………
(pole obowiązkowe)

TYTUŁ INWESTYCJI: …...……..……..…………………………………………………………………………………………………………………….
..............................................................................................................................................
(np. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - pole obowiązkowe)
właściwe określenie przedmiotu inwestycji, oznacza konieczność zastosowania terminologii zawartej
w przepisach techniczno-budowlanych (np. budowa, przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania).

CHARAKTERYSTYCZNE DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI:
PRZYBLIŻONA POWIERZCHNIA ZABUDOWY: ………………....…… m2,

LICZBA KONDYGNACJI: ….……………………,

WYSOKOŚĆ BUDYNKU: …………….….…………...…… m, SZEROKOŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ: ………….….………… m,
WYSOKOŚĆ GÓRNEJ KRAWĘDZI ELEWACJI FRONTOWEJ (OKAP, GZYMS, ATTYKA): ……..……………….….………… m,
RODZAJ DACHU (podkreślić właściwe): JEDNOSPADOWY, DWUSPADOWY, WIELOSPADOWY, PŁASKI, INNY
KĄT NACHYLENIA GŁÓWNYCH POŁACI DACHOWYCH: …………………….……………..… st.

DOJAZD DO PLANOWANEJ INWESTYCJI (dostęp do drogi publicznej - podkreślić właściwe):
1. BEZPOŚREDNI Z PROJEKTOWANYM ZJAZDEM Z DROGI GMINNEJ ……..…………………………..…. DZ. NR: ………….…
2. ZJAZD (JEŻELI ISTNIEJE) Z DROGI GMINNEJ ……………………………...……………………………………..…. DZ. NR: ………….…
3. NA ZASADACH SŁUŻEBNOŚCI PRZEJAZDU, PO DZIAŁCE NR: ..…………………………….…………………..…………………….…
4. ZA POŚREDNICTWEM DROGI WEWNĘTRZNEJ, DZIAŁKA NR: …………………………………………………….………………….…
5. INNY: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PRZEWIDYWANA LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH: ……………….... szt.
PRZEWIDYWANA WYCINKA ISTNIEJĄCYCH DRZEW: .…………….….. %.
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PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA (podkreślić właściwe):
SPOSÓB ZAOPATRZENIA W WODĘ: PRZYŁĄCZ DO SIECI LOKALNEJ, Z UJĘCIA WŁASNEGO,
INNE ……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
SPOSÓB ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ: PRZYŁĄCZ DO SIECI LOKALNEJ,
INNE ……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
SPOSÓB ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ GAZOWĄ: PRZYŁĄCZ DO SIECI LOKALNEJ,
INNE ……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
SPOSÓB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH: DO KANALIZACJI MIEJSKIEJ, DO ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO,
DO PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI, INNE ………………………………………………………………………………………………………………………………
ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH: DO KANALIZACJI MIEJSKIEJ, NA TEREN WŁASNY DZIAŁKI,
INNE ……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
UTYLIZACJA ODPADÓW: NA ZASADACH OKREŚLONYCH W REGULAMINIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY, INNE ………………………………………………………………………………………………………………………..……….
CIEPŁO Z SIECI MIEJSKIEJ: TAK / NIE

DODATKOWY OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA: ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

DO NINIEJSZEGO WNIOSKU ZAŁĄCZAM:
1. Kopię mapy zasadniczej (pobrana z Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (p. nr 202 piętro 2)
Mapa musi przedstawiać obszar w granicach, znajdujących się w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu
działki i nie mniejszej niż 50m (3xA ≥ 50m).
2. Koncepcję w formie opisowej i graficznej (złożona do formatu A4),
3. Dokumenty od zarządców sieci zaświadczające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające
dla zamierzenia inwestycyjnego,
4. Pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku ustanowienia pełnomocnika)
5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 598zł (UWAGA! wydanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy
podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej)
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej „RODO” informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Brzesku reprezentowany przez Burmistrza Brzeska( adres: 32-800
Brzesko, ul. Głowackiego 51, telefon: (14) 68 63 100 )
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania (przeniesienia) decyzji o warunkach zabudowy/ decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa ( art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO ) w zw. z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W przypadku dobrowolnego
udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wymagane ( np. numer telefonu ) operacjami przetwarzania wynikającymi
z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Udostępnione dane będą przetwarzane
w celu nawiązania kontaktu.
4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe t.j. imię i nazwisko, adres. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym
przepisów archiwalnych tj. okres trwający do 25 lat, do momentu przekazania do narodowego zasobu archiwalnego. Natomiast
w przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania z nich kopii,
- prawo do sprostowania ( poprawiania ) swoich danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ( dotyczy
osób, których dane osobowe pozyskane zostały bezpośrednio od tych osób np. wnioskodawca)
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( RODO )
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu,
o którym mowa w punkcie 3 ( dotyczy osób, których dane osobowe pozyskane zostały bezpośrednio od tych osób np. wnioskodawca )
9. Państwa dane zostały pozyskane od pełnomocnika/ z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe
w Brzesku ( dotyczy osób, których dane osobowe pozyskane zostały w inny sposób/ od osób trzecich )
10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

……………………………………………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)
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