............................., dnia...................
Wnioskodawca:
………………………
(imię i nazwisko/ nazwa)

………………………
………………………
(adres, telefon kontaktowy)

………………………
(imię i nazwisko pełnomocnika)

……………………….
……………………….
(adres, telefon kontaktowy)

Wójt Gminy Mrągowo

WNIOSEK
o ustalenie warunków zabudowy
Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.) wnoszę o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji
polegającej na:……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
(rodzaj inwestycji – np. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego)

na terenie działki/ działek nr ewidencyjny …………………………..............................................................
obręb geodezyjny …………………………....................................................................................................

1. Planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy
i zagospodarowania terenu:
- rodzaj zabudowy .…………………………………………………………….…………….........................
(np. mieszkaniowa, usługowa (rodzaj usług), produkcyjna, zabudowa zagrodowa)

- szerokość elewacji frontowej (od strony drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na
działkę) ……….........................................................................................................................................
- ilość kondygnacji (pomijając piwnicę i poddasze) ……………………………………............................
- czy budynek będzie posiadał piwnicę ……………………………………………………..........................
- czy budynek będzie posiadał poddasze (użytkowe/nieużytkowe) ………………………...........................
- wysokość do kalenicy ………………………………………………………………….............................
- kąt nachylenia połaci dachu ……………………………………………………………………..................

- rodzaj dachu (jedno-, dwu-, wielospadowy)………………………………………………………….........
- powierzchnia zabudowy …………………………………….......................................................................

2. Określenie potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wodę: ..... ……………………………………………….....................................................
- sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków: …………………………………………………..........

- zaopatrzenie energię elektryczną:.......................................…………………………………………..........
- zaopatrzenie w energię cieplną (sposób ogrzewania):………………………………………………..........
- zaopatrzenie energię gazową:........................................................................................................................
- sposób unieszkodliwiania odpadów: ………………………………………………………........................
- dostęp do drogi publicznej:………………………………………………………………............................
(gminna, powiatowa, wojewódzka, krajowa; istniejący zjazd / zjazd wymaga realizacji )

- ilość miejsc parkingowych:……………………………………………………………...............................

3. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko:
………………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………...........
Posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni........................................, związane z planowaną zabudową*.
*wypełnić gdy wniosek dotyczy zabudowy zagrodowej

……………………………
czytelny podpis wnioskodawcy
lub pełnomocnika

Załączniki:
1. 1 egzemplarz kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej,
przyjętej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującej teren, którego wniosek
dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000 ( dla
inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1;2000),
2. kserokopia mapy określonej w pkt 1) z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem oraz
planowanym sposobem zagospodarowania terenu,
3. oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej,
wody, odbioru ścieków,
4. dowód opłaty skarbowej
- w wysokości 107 zł. za wydanie decyzji o warunkach zabudowy (nie podlega opłacie
skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego)
- w wysokości 17 zł. za złożenie pełnomocnictwa,
5. inne: np. pełnomocnictwo, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla przedsięwzięć
mogących znaczącą oddziaływać na środowisko).

Informacje dla wnioskodawcy:
1. Mapę należy nabyć w Starostwie Powiatowym w Mrągowie- Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Królewiecka 27 A.
2. Jednostka organizacyjna zapewniająca:
- dostawę energii elektrycznej- ENERGA- OPERATOR SA w Olsztynie,
- dostawę wody, odbiór ścieków- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o.
os. Mazurskie 1A 11-700 Mrągowo.
3. Opłatę skarbową należy zapłacić z chwilą złożenia wniosku
- w kasie Urzędu Gminy Mrągowo
- na rachunek Urzędu Gminy Mrągowo nr 57 1160 2202 0000 0000 6193 6121
( tytułem: opłata skarbowa za decyzję o warunkach zabudowy /
opłata skarbowa za pełnomocnictwo).

