Wójt Gminy Somonino
Budownictwo
ul. ceynowy 21, 83-314 Somonlno

Na podst. alt. 52 art 59 ust l i ust 2, art 60 ust. l iart 64 ust l ustawy z dnia 27 marca 200Jr. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestIZennym (Dz. U. Nr 80, paz. 717 z póżn. zm.)
proszę o wydanie "dec~i o warunkachzabudowy", dla inwestycji o niżej podanej charakterystyce:
l. Adres inwestycji:
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Jednocześnie na tej samej tnapte określono linią przerywaną I literami ,., :L
gramce o •.•~u,
na l'1óty planowana inwestycja będzie oddziaływać (alt. 52 ust 2 ustawy o planowaniu i ZJIgOspodarowaniu
pxzest:rzennym, Dz. U. Z 2003 r. m 80, poz. 717, z późno zm.).

z.atltaDłk

mapowy obejmuje obszar, który poddany zostanie anaiizie, w cparoiu o R~e
Ministra InftastruIdury z dnia 26 sierpnia 2003r.
sposobu ustalania wymagań dot)czących &OWej zabudowy i zagospodarowania tereRu w pzypadbl
bmku JDic:.jscol.w80 pIaou
zagospodarowania przes1rzellnego (Oz U. z 2003r. Dr 164, poz. 15118):"na kopii mapy, o której mowa w art.51 ust 1pkt.l ustaIry, w ocIeglośc;"ie
m"iejszef "iż trzylcrotrra szerokość fro11tu działki o~ętej wnioskiem o ustale"ie wanmków zabudowy, me mmejszej jedndc "iż 50m ".
w sprawie

2. Rodzaj zamienenia inwestycyjnego tj. rodzaj planowanych robót budowlanych (np. budowa /wykonanie a także
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego!, lub pmce polegające na przebudo\\-ie, monta2u, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, legalizacji
istniejącego obiektu budowlanego) oraz ftmkcja i sposób :zagospodarowania terenu inwestycji (np. budynek: mieszkalny
jednorodzinny, wielorodzinny, usługowy, handlowy, gospodarczy, garaż)
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J. Sposób zagospodarowania terenu i charaktel)'styka zabudowy tj.:
•

planowana lokaIizacja projektowanego zamierzenia zostaJą o~
na załączonej do wniosl-u kopii mapy
zasadniczej (jednym egzemplarzu) linią ciągłą koloru ..f:;.i:\:;.:.~::;..':::i.2;:....
,

•

przewidywany pIZebieg proje~towanych inwestycji liniowych ( sieci uzbrojenia, drogi) oznaczono na mapie
zasadniczej linią koloru: :rl<~Ob.;C::L'Lf''':''''''''''''''''''''''''''''''
.

•

charakterystyka planowanej zabudowy:
};>

powierzchnia zabudowy budynku:

);>

liczba kondygnacji nadziemnych/max.wysokość

>

liczba kondygnacji podziemnych

);>

powierzchnia użytkowa funkcji usługowo-handIowej

>

rodzaj dachu (jedno, dwu. czterospadowy itp.)

);>

kąt nachylenia połaci dachowych

>

liczba mieszkań w budynJ..-umieszkalnym
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kondygnacji

4. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej inwestycji ( np. informacje zawierające dane na temat
charakterystycznych etapów realizacji planowanej inwestycji- budowy, rodzajów technologii i procesów związanych z
przewidywaną działalnością gospodarezą. ) oraz w przypadku blaku obowiązku przeprowadzania postwowania w
spmwie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko (np. emisja pyłów,
gazów, zapachów, oraz hałasu, promieniowania ):
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do przydomowej oczyszczalni
ścieków na terenie inwestycji
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z własnego źródła ciepła
(podać rodzaj czynnika gu.ewczego)
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ene.rgia elektryczna - z linii energetycznej no
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•

inne potaeby w zakresie i.nfrastruktu.I technicznej, w tym sposób odprowadzania wód opadowych, ścieków
przeIIlysłowych i unieszkodliwiania odpadów
.

•

sposób postępowania z odpadami lub ich unieszkodliwieniem
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6. Inne istotne informacje na teIIlat inwestycji:
•

przewidywana liczba miejsc parkingowych:

•

dane o terenie inwestycji dotyczące:
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c) istniejące urządzenia wodne, systemy melioracyjne itp. .

.

d) istniejące zadrzewienia śródpolne kolidujace z planowana inwestycją .,
•

do rozbiórki

.

dane dotyczące 'własności terenu inwestycji i działek, na które inwestycja będzie oddzi~'3ć
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7. Określenie dostępu do drogi publicznej tj. obsługa komunikacyjna -dojazd do terenu inwestycji odbywał się
będzie (podać od strony jakiej ulicy /podać jej nazwę/, lub nr ew. drogi publicznej ewentualnie w razie bral.'U
bezpośredniego dostępu do drogi podać przez które działki lpodać nr ew. działek! nastąpi d~jazd)
.
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8. W pnypadku pnewidywanej realizacji zagrody rolnej łub uzupełnienia zagrody o nowe obiekty należy podać
dane dotyczące posiadanego przez inwęstqra gospoc;larstwarolnego (określić, gdzie gospodarstwo jest połorone i jaką
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(podpis WDiOllkodawcy ewemuaInie peInomocnib)

Załączniki do wniosku:
l.
Kopia .apy
zasadniczej (pohnna
z państwowego z-.bu
geodezyjnego i kaJ1o&nficmego,
np. z Ośrudka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograłkmej
- Kartuzy, ul Hallera l) - 2 egzemplarze w skali 1:500 lub 1:1000..
dopuszaa się skalę 1:2000 dla inwestycji liniowych - z preqzyjnyDł określenieal granic terenu ohjęłel.o wnioskiem
onr; granianli ohszan. na ktory IJI-ana
inwestycja będzie oddziaływać:
• l egzemplarz bez naniesień projektowych,
• l egzemplarz z naniesieniami projeldowymi.
Mapa ta oowinna mieć wielkość umotliwiaiaca wył.ooanie anaIiA' obszaru. zgodnie z Rozporządzeniem Ministnl Inftasttuktury z
dnia 26 sierpnia 2003 r.: ,.na kopii mapy, o Idorej mowa w art. 52 ust. 2 pkt l ustawy (z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przes1Izennym, Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, z poźn. zm.), wod!eatości
nie mu_d nji tuykrotna pęroIroif mm'" Gi.1Iij obi. u ••••••• O "",Jenie WBDwłmwzabudo~
nie m"szęj
jednak
nit 50 m".
Granice !erenu objętego wnioskiem powinny obejmować obslar, gdzie przewidywane są zmiany w obecnym zagospodarowaniu, w
tym m.in. realizacja wjazdow na teren inwcstyeji. 0kRśIenie zakn:su iu\WSłyCjina mapie powiDllObyt zgodne z JRścią wniosku, Jj.
wymienione w Jn:ści wniosku działki ewidencyjne powinny stanowić obslar inwestycji zaznaczony na załączniku mapowym. Tekst
wniosku i załączone do niego rna!eriały powinny być wzajemnie spójne.
Uwaga: Prosimy o złożenie map do fonnatu A4.
2. Określenie zllDlienmia inwestycyjnego (planowanego sposobu zagospodamw-u.
terenu ono: charakterystyki
zabudowy i zagospodarowania terma., w tylD pruznac2mia i pltarytow projektowanyc:hobiektow bud_lanych).
Prosimy, aby ~
koocepcja an:biłcbooic:zna (forma gndiczoa zamierzenia) zostaIa przedstawiona w obeślonąj skali. Wskazane
jest przedstawienie wstępnej koncepcji zagospodarowania !erenu na fiagme~ie kserokopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub
] :l 000, z uwzględnieniem isJniejącego zagospodarowania terenu - w celu uzasadnienia przyjęJych rozwiązań projektowych
(wzajemne relacje, kontynuacja gabary1Dw, liuie zabudowy itp.). Załącznik Jen powinien zawierać czytelnie opisane proponowane
wysokości obiektów - ~lepiej przedstawi to kserokopia fulderu z kaJalogu projektów lub szkice projeldowanej inwestycji;
inwentaIyzacja obiektu - w przypadku zmiany sposobu użytlrowania. Plzedstawienie wysokości (w me1Iach, od poziomu !erenu)
budynku projeboWllllego ewentualnie budynJrow sąsiednich ułaJwi wykonanie analizy obszaru.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Dokwaenty od gestorow sieci zaświadaaj~
te istniejęce lub projektowane uzbrojenie terenu jest wysblra:ajęce
dla UJRienenia inwestycyjnego (art. 61 ust. l pkt 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przesJnennym), lub
umowy dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia !ereno, za\Wltej pomi\ldzy gestorem sieci a inwestorem (alt. 61
ust. 5 ww. ustawy) w przypadku braku infrastruktury technicznej. LUIitJ eaergetjtCZIUI - Energa Obrót SA,Kartuzy, ul. 3
Mąja 9. siećWtHlłqn - Gminne PrzedsiebiorsI\W Remontowo Usługowe, Sławki, 83-314 Somonino).
Du:yzja o śnJdowislrowyda _arunIIow.uack,
wydawana na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spoIeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr ]99, poz. 1227, z poźn. zm.) - w odniesieniu do J!'px"ięwzjs;ć
lIlOQCwk zawsze W!łfl.IIf9 nddzjAływ!ś na środowisko oraz przedsiewziet lII01I8e)'!ih potencjalnie Z!!Mi?5!'i9 nd4ziełymtf
na środowisko·;
Pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej· - w PJZJrJlWłku usJanowienia pełnomocnika.
W~"Ciągz Kmjowego Rejestru SlIdowego firmy*.
Inne dokumenty np. informacje o danych formalno-prawnych !erenu objętego wnioskiem lub sąsiadującego, dokument
poJwierdzlgący posiadanie gospodarstwa rolnego ( w przypadku wysJępowania o ~e
decyzji dla zagrody rolnej ),
Dowod uiszczenia oplaty skarbowej·.

W rtIZie stwiertJzenis brtJkow fOl'llUdlłych _itJsIul, orgtUł l iltstaRcji wezwie ~cę
brakow w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienitJ _ioskll beT. rozptJZIUI1łia.*

w trybie 1111.64
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Uwaga:
Decyz;ja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z poźn. zm.), w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na wniosek podmiotu planującego
podjęcie realizacji przedsięwzięcia, przez organ wskazany w art. 75 ww. ustawy. Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 3) i ust. 3 tej ustawy
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy powinno JJllSłąpić w terminie 4 lat od dnia, w ktorym
decyz;ja o środowiskowych uwarunkowaniach slała się ostateczna.
W myśl art. 60 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko Rada Ministrowokreśli w drodze rozporządzenia:
I) rodząje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2) rodząje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
3) przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia, o ktorych mowa
4) w pkt I i 2.
Zgodnie z art. 173 ww. ustawy:
l.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust. 8, art. 24 ust. 3, art. 30 ust. 3, art. 51 ust. 8, art.
112b i art. 399 ustawy zmienianej wart. 144 oraz na podstawie art. 4 ust 3 ustawy zmienianej wart. 149 zachowują moc
do czasu wejścia w życie przepisow wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 5, art. 28, art. 60 i
art. 136 niniejszej ustawy, na podstawie art. 112b ust 1 ustawy zmienianej wart. 144 oraz na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy
zmienianej wart. 149 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej nit przez 24 miesiące od dnia wejścia w
tycie niniejszej ustawy.
2. Do czasu wydania przepisow, o ktorych mowa w art. 60 niniejszej ustawy:
l) za przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone w art. 59 ust. I pkt l) niniejszej
ustawy, uwat.a się określone w ~hczasowych
przepisach przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na
środowisko, wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko;
2) za przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określone wart. 59 ust. 1 pkt 2)
niniejszej ustawy, uwata się określone w dotychczasowych przepisach przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na
środowisko, dla ktorych obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko mote być stwierdzony
(według Rozporzqdzenio Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodząjow
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 110 środowisko QIY:lZ szczego1owych uwanmkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia ch spo1Ządzenia raportu Q odrJzialywaniu na środowisko, Dz.u. z 2004 r., nr 257,
poz. 2573, z poźn. zm.).

Oplata skarbowa:
•

17 zł - za dokument ~y

•

107 zł - za wydanie decyzji o warunkach zabudowy,

•

56 zł· za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu.

usIlmowicllic pełnomocnika,

OpIaty skarbowej należy dokatać przelewem, przekazem na rachunek bankowy urzędu Nr lub bezpośrednio w kasie urzędu
Nie podlegaję opłaoie slaubowej podania i załączniki do podań, ozynności ~we,
mieszkaniowego.

zaświadczenia oraz zezwolenia w spmwaoh OOdowniotwa

