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Dane wnioskodawcy/pełnomocnika 

 
 
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
 

WNIOSEK 
O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY 

 
 Na zasadzie art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania działki położonej w 
................................... przy ul. ...................................... figurującej w ewidencji gruntów pod numerem 
................,    ................................................... . Na niniejszej działce zamierzam zrealizować inwestycję 
pod nazwą:  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
      1.  Granice terenu objętego wnioskiem: 

a. Inwestycja........................................................................................................................ 
b. Infrastruktura towarzysząca ........................................................................................... 
c. Obszar oddziaływania inwestycji .................................................................................... 

2. Funkcja i sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy  
i zagospodarowania terenu (zabudowa przyległa i istniejąca na działce, istniejąca zieleń 
itp.): ............................................................................................................................................      
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

3. Zaopatrzenie na wodę, energię i sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz inne 
potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej, a w szczególnych przypadkach sposób 
unieszkodliwiania odpadów.  Zapotrzebowanie, potwierdzone we właściwych zakładach 
odnośnie możliwości ich dostawy na (umowa/ warunki przyłączenia do sieci): 

a. energię - elektryczną ....................................................................................................... 
b. gaz- ................................................................................................................................. 
c. centralne ogrzewanie- .................................................................................................... 
d. ilość pobieranej wody...................................................................................................... 
e. ilość odprowadzonych ścieków i sposób ich odprowadzania .........................................   

......................................................................................................................................... 
f. dostęp do drogi publicznej- ............................................................................................ 

4. Charakterystyczne planowane parametry techniczne inwestycji oraz dane          
charakteryzujące jej wpływ na środowisko lub jego wykorzystanie: 

a. Gabaryt- .......................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
NR.................................. 



b. Wysokość budynku (zgodnie z art. 7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie) -  

- do kalenicy .......................................................................................................................... 
- do okapu ............................................................................................................................. 
c. Powierzchnia zabudowy- ................................................................................................ 
d. Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki- .............................................. 
e. Powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu …………………………………………………….. 
f. Powierzchnia biologicznie czynna- ................................................................................. 
g. Szerokość elewacji frontowej- ........................................................................................ 
h. Kubatura- ........................................................................................................................ 
i. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko lub jego wykorzystanie:     

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

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

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

......................................................................................................................................... 
j. Inne dane charakteryzujące inwestycję: 

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

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

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

......................................................................................................................................... 
5. Dane dotyczące lokalizacji inwestycji: 

a. Czy nieruchomość jest uzbrojona w media (jeśli tak, proszę podać jakie) 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

b. Nieruchomość stanowi własność : 
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 

 
 
Załączniki: 

1. Granice terenu objętego wnioskiem, oraz obszar oddziaływania inwestycji - zaznaczone na kopiach 
mapy: 
- zasadniczej (obejmującej obszar o średnicy min. 3x szerokość frontu działki w tym min. 50m) 

2. Pełnomocnictwo inwestora wraz z opłatą skarbową 
3. Wyrys i wypis z mapy ewidencji gruntów 
4. Określenie przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów w formie graficznej 

   
 
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich 
danych osobowych zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 
 
 
 
 

 …………………………………………………. 

                                            data i podpis wnioskodawcy  
 

 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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.2016.119.1, dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica – 

adres: ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, tel. 18 262 22 03. 

2. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: miasto@szczawnica.pl lub 

pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować  

w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: 

iod@szczawnica.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 18 262 22 03. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe przetwarzane będą  

w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy na wniosek strony na podstawie ustawy z dnia 

27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych w pkt. 4 celów, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas 

wynikające z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania  

danych osobowych; żądania usunięcia danych osobowych; żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych; żądania przeniesienia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji celów 

określonych w pkt. 4. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich 

uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  

w tym profilowaniu. 
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