
PPGNiOŚ/05

Baboszewo, dnia ..............................

...............................................     
    (Imię i Nazwisko)      

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

...................................................
        (Adres)

................................................
(Numer telefonu)

Urząd Gminy w Baboszewie
    Referat Planowania 

Przestrzennego, Gospodarki 
Nieruchomościami 
i Odpadami Komunalnymi, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU 
PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) wnoszę 
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .............................. 
................................................................................................... ........................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(określenie rodzaju inwestycji i funkcji obiektów budowlanych oraz adres lokalizacji inwestycji – z 
wyszczególnieniem miejscowości i numerze ewidencyjnym gruntów)

1. Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy 
zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do 
państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta 
inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji 
liniowych również w skali 1:2000.
2. Charakterystyka inwestycji: 
a) określenie zaopatrzenia na: 
- wodę: średnio .................................. m/miesiąc;
-energię elektryczną: .......................................... kW;



-energię cieplną: .....................................................kj;
-sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków:
............................................................................................................................................
-sposób unieszkodliwiania odpadów:
............................................................................................................................................
b) Opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyka 
zabudowy i zagospodarowania: 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
3. Opis przeznaczenia i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
a) charakterystyczne parametry techniczne inwestycji: 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
b) dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

...............................................
      (Podpis) 

Załączniki: 
1. Kopia mapy zasadniczej/katastralnej w sklai 1:500; 1:1000; 1:2000 obejmującej teren, którego 
wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać z oznaczeniem granic terenu objętego 
wnioskiem w dwóch egzemplarzach
2. Graficzne przedstawiony planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy 
i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych
3. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
4. Dowód opłaty skarbowej w wysokości 107 zł, należy opłacić w kasie Urzędu Gminy na podstawie 
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 1827)
5. Dowód wpłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł, należy opłacić w kasie Urzędu Gminy na 
podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 1827)


