miejscowość i data

WNIOSEK
O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

Miejsce na pieczęć Urzędu

Wójt Gminy Liw

A DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji / pieczęć

Telefon kontaktowy
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

B DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA
Imię i nazwisko
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica / Plac*

Nr domu

Nr lokalu

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 z późn. zm)

WNOSZĘ O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY
C DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI
Rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu

Rodzaj zabudowy – zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych/hodowlanych/zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna/ zabudowa usługowa/ produkcyjna *

Przewidzianej do realizacji na działce /działkach/ nr ewid.

położonej w obrębie miejscowości
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D CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
1. Zapotrzebowanie na wodę , energię
Woda

m3

Energia elektryczna - moc
zapotrzebowana

kW

2. Inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej
Opisać

3 Sposób odprowadzenia ścieków
Opisać

4. Sposób unieszkodliwiana odpadów
Opisać

5. Określenie planowanego zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu
( w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów) - nie wypełniać w przypadku dołączenia do
wniosku kompleksowego opracowania zawierającego część graficzną i opisową charakterystyki inwestycji
Budowa budynku (np. budynek mieszkalny jednorodzinny, usługowy, handlowy, produkcyjny, gospodarczy, garaż)
.............................................................................................................................................................................................
A. długość budynku – ....................................................................................................................................................
B. szerokość elewacji frontowej – ………………………. (elewacja frontowa – od strony głównego wjazdu lub wejścia
na działkę)
C. wysokość elewacji frontowej (do okapu / gzymsu / attyki) – ...................................................................................
D. rodzaj dachu – płaski / jedno / dwu / wielospadowy / mansardowy) .......................................................................
E. kąt nachylenia połaci dachu – ...................................................................................................................................
F. wysokość głównej kalenicy – ...................................................................................................................................
G. kierunek głównej kalenicy do frontu działki – równoległy, prostopadły ..................................................................
H. powierzchnia sprzedaży (obiekty handlowe) – .........................................................................................................
I. powierzchnia terenu objętego przekształceniem – ...................................................................................................
6. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
Opisać

J. Orientacyjna pow. zabudowy ……………………m2. K. Planowana pow. użytkowa ……………………….. m2.
L. Ilość kondygnacji nadziemnych …………………..

Ł. Podpiwniczenie TAK/NIE ………………………….

Wpływ inwestycji na środowisko:
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E DO WNIOSKU DOŁĄCZAM:

Ilość

1. kopię mapy zasadniczej (2 egz.) z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem,
opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (część opisowa
2.
i graficzna),
3. Wypis z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem
4.
5.
6.
7.

podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej

*

niepotrzebne skreślić

Informacja o załącznikach do wniosku:
1.

Imienny dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do działania przed Wójtem Gminy w zakresie
wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (w przypadku ustanowienia pełnomocnika),
2. Dwa egz. kopii mapy zasadniczej, w skali 1:500 lub 1:1000 obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i
obszar, nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki/działek objętych wnioskiem o ustalenie warunków
zabudowy lub, w przypadku jej braku 2 egz. kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego (Starostwo Powiatowe w Węgrowie ul. Przemysłowa 5), z wkreślonymi na 1
egzemplarzu i opisanymi w legendzie granicami: terenu objętego wnioskiem, granicami działki oraz
przewidzianej lokalizacji projektowanej inwestycji.
3. Wypis z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem - oryginał (Starostwo Powiatowe w Węgrowie ul.
Przemysłowa 5),
4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy na rachunek Urzędu Gminy Liw –
opłata za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, niezależnie od rodzaju
wnioskowanej inwestycji, wynosi 598 zł. Zwolnienie od opłaty dotyczy jedynie przypadku jeżeli wydanie
decyzji następuje na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu wskazanego we wniosku.
5. Potwierdzenie uiszczenia opłaty od pełnomocnictwa (17 zł) na rachunek Urzędu Gminy Liw – jeżeli
ustanowiono,
6. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wydaną w trybie
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z naniesioną klauzulą
ostateczności.
7. Dokumenty od gestorów sieci zaświadczające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest
wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego (art. 61 ust. 1 pkt 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym), lub umowy dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu, zawartej pomiędzy
gestorem sieci a inwestorem (art. 61 ust. 5 ww. ustawy) w przypadku braku infrastruktury
technicznej tj.:
WODA
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie, ul. Gdańska 118,
lub
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie, ul. Szamoty 42.
KANALIZACJA
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie, ul. Gdańska 118,
lub
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie, ul. Szamoty 42.
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. Rejon Energetyczny Wyszków. Posterunek Energetyczny Sokołów
Podlaski, ul. Kosowska 65.
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ LIW
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 i 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Liw z
Danych Osobowych siedzibą we Węgrowie.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: 07-100 Węgrów, ul. Mickiewicza 2
przez e-mail: budownictwo@liw.pl,
telefonicznie: +25 792 28 21 w. 24.
Inspektor Ochrony
Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Inspektor to Osoba, z
którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z
przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz
się z nim kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: 07-100 Węgrów, ul. Mickiewicza 2
przez e-mail: iod@liw.pl,
telefonicznie: +25 792 28 21

Cele przetwarzania
Twoich danych
osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia
postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Źródło pochodzenia
danych

Wnioskodawca: złożony wniosek,
Strona postępowania: Ewidencja Gruntów i Budynków, Baza ewidencji
ludności, Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych.
Wnioskodawca: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres do
korespondencji,
Strona postępowania: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres do
korespondencji.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów
prawa: Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa o
Zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym; oraz innych przepisów
szczególnych.

Kategoria danych
osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania
Twoich danych
osobowych
Okres
przechowywania
Twoich danych
osobowych
Odbiorcy Twoich
danych osobowych

Twoje prawa
związane z
przetwarzaniem
danych osobowych

Prawo wniesienia
skargi

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Liw przez
25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy,
następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Siedlcach,
gdzie będą przetwarzane wieczyście.
Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla
usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w
ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów
informatycznych.
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych:
prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych,
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem
Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych
osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

……………………………………………
podpis
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