
.............................. dnia................................ 

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

imię, nazwisko /  nazwa przedsiębiorstwa  

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

adres 

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

 telefon 

 Burmistrz Jastarni 
 

                                           
WNIOSEK 

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 
Proszę o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla poniŜszej inwestycji: 
I. Granice terenu objętego wnioskiem: 

- działka/ki nr ..................................................................................................................  

- połoŜona/e w ................................................................................................................. 

przy ul. ......................................................................................................................... 

- granice terenu objętego wnioskiem oznaczono  kolorem .............................................. 

na egz.1 mapy  stanowiącej załącznik nr 1 do wniosku . 

II. Właściciel/uŜytkownik wieczysty terenu objętego wnioskiem:  

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

imię, nazwisko, nazwa:   

…………………......................................................................................................................................... 
adres:  

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

III. Charakterystyka inwestycji  

1. Planowany sposób zagospodarowania terenu (nazwa inwestycji): 

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

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

2. Infrastruktura techniczna: 
• Zapotrzebowanie na wodę: ................................................................................................... 
 
• Zapotrzebowanie energii elektrycznej: .................................................................................. 

 
 
• Sposób oczyszczenia i odprowadzenia ścieków sanitarnych:  ................................................. 
 
• Inne zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury technicznej:  
 
...................................................................................................................................................... 

3. Charakterystyka  zabudowy i  zagospodarowania terenu ,  w tym przeznaczenie i gabaryty pro-
jektowanych obiektów budowlanych , charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane 
charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko zawarto w  załączniku nr 2 do wniosku. 

 
Załączniki do wniosku - verte 

 
 
 

................................................ 
(podpis ) 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU  

o wydanie  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Załącznik nr 1  ( mapa): 

- 2 egzemplarze kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku więk-
szych inwestycji liniowej – 1:2000) z Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 
obejmującej teren objęty wnioskiem i  obszar na który ta inwestycja będzie oddziaływać  -   

- w przypadku inwestycji liniowych  dodatkowo mapa w skali  1:2000; .  

* w przypadku braku  mapy zasadniczej mapa katastralna przyjęta  do państwowego zasobu geodezyj-
nego i kartograficznego 
 
Załącznik nr 2 -  Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu w formie opisowej i 
graficznej (Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna). 

1. Część opisowa winna zawierać: 

A/ Opis planowanego zagospodarowania terenu objętego wnioskiem (nazwa inwestycji). 

B/ Charakterystykę zagospodarowania terenu objętego wnioskiem,   w  szczególności: 

- usytuowanie planowanych obiektów,  

- zjazd  z drogi i wejście na działkę, 

- miejsca postojowe,  

- planowana zmiana ukształtowania terenu,  

- procent zabudowy. 

C/ Charakterystykę zabudowy, w tym: 

- przeznaczenie planowanych obiektów budowlanych, 

- gabaryty planowanych budynków (w tym: liczba kondygnacji, powierzchnia zabudowy, po-
wierzchnia wewnętrzna, kubatura, wysokość (od istniejącego poziomu terenu do najwyŜszego 
punktu kubatury), 

- układ kalenicy budynków – w przypadku dachów spadzistych, 

- powierzchnia sprzedaŜy dla obiektów handlowych. 
D/ Charakterystyka parametrów technicznych inwestycji oraz w razie potrzeby sposób unieszkodliwiana 
odpadów. 
E/ Charakterystyka wpływu inwestycji na środowisko (w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko): 
Lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko. 

2. Część graficzna powinna zawierać: 

A/ Planowany sposób zagospodarowania terenu na kopii mapy zasadniczej, w tym: 

- usytuowanie planowanych budynków i innych obiektów budowlanych, 

- układ głównej kalenicy w przypadku dachów wysokich, 

- planowany zjazd z drogi na teren objęty wnioskiem, 

- miejsca postojowe. 

B/ Gabaryty planowanych budynków z podaniem ich wysokości od istniejącego poziomu terenu.  
 
Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora (w przypadku gdy 
podanie składa pełnomocnik) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 15 
listopada 2006r. O opłacie skarbowej (Dz. U.nr 225 poz.1635): 17zł – za pełnomocnictwo 
 

Załącznik nr 4 - Decyzja zwalniająca od zakazów określonych w art. 88l ust. 1 i art. 40 ust. 1 
pkt 3 ustawy Prawo wodne. 

 
W związku z realizacją obowiązku wskazanego w art. 88f ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - 
Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1450, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdań-
sku w dniu 22.04.2015 r. przekazał do tutejszego urzędu mapy zagroŜenia powodziowego (MZP) i mapy 
ryzyka powodziowego (MRP), które w myśl art. 76 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postę-
powania administracyjnego są dokumentem planistycznym i obowiązkiem organów administracji jest 
uwzględnianie danych w nich zawartych w róŜnego rodzaju dokumentach planistycznych z zakresu za-
gospodarowania przestrzennego, w tym decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
decyzjach o warunkach zabudowy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
W/w mapy opublikowane są na stronie: http://www.isok.gov.pl/pl/mapy-zagrozenia-powodziowego-i-
mapy-ryzyka-powodziowego  



Według map, znaczna część Gminy Jastarnia leŜy na obszarach szczególnego zagroŜenia powodzią, co 
skutkuje zakazami określonymi w art. 88l ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne m.in. zaka-
zem wprowadzania nowej zabudowy, zmiany ukształtowania terenu czy lokalizowania nowych inwestycji 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz inwestycji mogących zanieczyścić wody w przypad-
ku wystąpienia powodzi. Z zakazów tych, jeśli nie utrudni to zarządzania ryzykiem powodziowym, w 
drodze decyzji moŜe zwolnić Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.  
W związku z powyŜszym tutejszy urząd, rekomenduje przed złoŜeniem wniosku o warunki zabudowy, w 
pierwszej kolejności sprawdzenie, czy dana działka leŜy w obszarze szczególnego zagroŜenia powodzią 
(zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy Prawo wodne) i zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku uzyskanie przez Inwestora decyzji zwalniającej od zakazów  
określonych w art. 88l ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.  
W innym przypadku, Burmistrz Miasta Jastarni w trakcie postępowania wezwie Inwestora do uzupełnie-
nia wniosku, co moŜe przedłuŜyć procedurę wydania warunków zabudowy.  
Brak decyzji zwalniającej skutkować będzie odmową ustalenia warunków zabudowy. 
Wobec powyŜszego, do wniosku o warunki zabudowy zaleca się załączanie w/w decyzji. 

Wnioski o wydanie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zwalniającej 
z zakazów moŜna pobrać na stronie:                              
http://www.rzgw.gda.pl/index.php?mod=content&path=11,324,514 

 
 
Podstawa prawna: Ustawa z 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 52 
(Dz.U.nr 80, poz. 717). oraz przepisy odrębne       

 
Uwaga: 
1. W zaleŜności od rodzaju inwestycji organ administracji moŜe wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie innych 
dodatkowych danych niezbednych do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 

 2.W razie stwierdzenia braków formalnych wniosków organ I-instancji wezwie wnioskodawcę w trybie art. 64 § 2 
KPA do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


