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URZĄD GMINY GIERAŁTOWICE 
REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
       Gierałtowice, dnia ............................................ 

 
.............................................................................................. 
                                imię i nazwisko wnioskodawcy 

 
 

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

                                        ulica, numer domu 

 
.............................................................................................. 
                                  kod pocztowy,  miejscowość 

   
 

.............................................................................................. 
                                                  TELEFON  KONTAKTOWY                                                                                                                                                                                

          

 
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY DLA ZMIANY 

SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI 
 

 

Wnoszę o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie 
 

sposobu użytkowania obiektu budowlanego zlokalizowanego na działce nr:  
 

 .........................................................................................................................................................................................    
nr ewid. działki 

     

 położonej w   .......................................................,   przy ulicy  .............................................................................  
                                                         miejscowość                                                                                           ulica 

 

Inwestor:  ....................................................................................................................................................................  
 

Adres inwestora:  .....................................................................................................................................................  
 

I. Opis dotychczasowej funkcji i sposobu użytkowania obiektu lub jego części: 

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

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

II. Opis funkcji planowanej we wnioskowanym obiekcie budowlanym lub jego części: 
 
 .........................................................................................................................................................................................  

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

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

III. Dane charakteryzujące obiekt budowlany: 
 

1. Wymiar rzutu poziomego:  .............................................................................................................................  

2. Powierzchnia zabudowy: ................................................................................................................................  

3. Dla obiektów handlowych – powierzchnia sprzedaży:  ......................................................................  

4. Powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu:  ............................................................................  
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5. Kubatura:  .............................................................................................................................................................  

6. Ilość kondygnacji:  .............................................................................................................................................  

7. Określenie zapotrzebowania na: 

 wodę:  .................................................................................................................................................................  

 energię elektryczną:  ...................................................................................................................................  

 gaz:  ....................................................................................................................................................................  

8. Sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków:  .................................................................................  
 

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

9. Inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej:  ......................................................................  

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

10. Sposób unieszkodliwiania odpadów (o ile powstaną odpady i jakie): 
 

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

11. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi: 
 

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

 
 
 
 

 
 
 

  ............................................................................  
 PODPIS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 
1) 1 egz. oryginalnej mapy zasadniczej zawierającej określenie granic terenu objętego wnioskiem, obejmującej teren, którego ta 

inwestycja dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać; z naniesioną planowaną inwestycją (obiekty, sieci) w 

skali 1:500 lub 1:1000. 
2) 1 egz. oryginalnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 obejmującej obszar o promieniu trzykrotnej szerokości frontu 

działki na której zlokalizowany jest obiekt (od strony drogi dojazdowej), nie  mniej niż 50m - w celu przeprowadzenia analizy 

wynikającej z art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; na mapie 

należy zaznaczyć granicę terenu objętego wnioskiem. 
3) Po jednym egz. zapewnień lub warunków technicznych dostawy mediów (woda, gaz, energia elektryczna, odprowadzenie 

ścieków sanitarnych i wód deszczowych itp.)  

4) Pełnomocnictwo do działania w imieniu inwestora wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17zł  

5) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile jest wymagana).  
6) Opłata skarbowa za wydanie decyzji w kwocie: 107 zł (część I pkt 8 załącznika do ustawy z dnia16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej - tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628). 

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach 

budownictwa mieszkaniowego – na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej (tekst 
jedn. Dz. U. z 2012 r. Nr 1282 z późn. zm.). 

 

Uwaga: Opłatę skarbową należy wnieść przed złożeniem wniosku w kasie lub bezgotówkowo na rachunek bankowy tut. Urzędu   
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