
Miejscowość......................, dnia .................... 

.........................................................                                                    
                   wnioskodawca (inwestor)                                                                               

...................................................... 
                                 ulica 

.......................................................                
                 kod                       miejscowość 

                  

.......................................................  
                             pełnomocnik 

....................................................... 
                                 ulica 

.......................................................                
                 kod                       miejscowość 

.......................................................      
                   nr telefonu kontaktowego 

   Wójt Gminy Kosakowo 
        ul. Żeromskiego 69 

                                                                                              81-198 Kosakowo 

 

WNIOSEK 

 

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 2017, poz. 1073), wnoszę o wydanie decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: 

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

................................................................................................................................................................ 
rodzaj inwestycji i funkcji obiektów budowlanych: budowa (odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, montaż, remont, rozbiórka) obiektu   

budowlanego lub instalacja urządzeń na obiekcie budowlanym 

 

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

................................................................................................................................................................        
adres lokalizacji inwestycji – z wyszczególnieniem miejscowości i nr ewidencji gruntów 

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

……………............................................................................................................................................ 
1. Granice terenu objętego wnioskiem1) zostały przedstawione na kopii mapy zasadniczej w skali 

1:500/1:1000, w stosunku do inwestycji liniowych 1:2000, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i 

obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać. Mapa ta stanowi załącznik do wniosku.  

2. Charakterystyka inwestycji:  

a) zapotrzebowanie: 

        - na wodę: średnio .................. m³/miesiąc; max.................. m³/dobę 

- na energię: elektryczną:.................. kW; cieplną..................KJ            

- na gaz:.................. m³/dobę 

        - ilość i sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków .................. m³/dobę 

        - inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:   

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

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

......................................................................................................................................................... 
        - ilość i sposób unieszkodliwiania odpadów 2):                   

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

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

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

 

 

b) opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy                           

i zagospodarowania terenu: 



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

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

....................................................................................................................................................... 
funkcja, sposób użytkowania 

- opis przeznaczenia i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych: 

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

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

....................................................................................................................................................... 
      długość, szerokość, wysokość, pow. zabudowy, pow. użytkowa, kubatura, ilość miejsc postojowych, wysokość instalowanych urządzeń 

c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych projektowanej inwestycji: 

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

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

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

 - dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko3): 

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

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

............................................................................................................................. ....................................... 
uciążliwość, rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji i energii, w tym rodzaj i zasięg występowania 

pól elektromagnetycznych o wartościach granicznych określonych dla miejsc dostępnych dla ludzi oraz dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową, możliwość oddziaływania na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 

ochronie przyrody i ewentualnie inne dane istotnie charakteryzujące zamierzenie  w aspekcie zagadnień związanych z ochroną  

środowiska 

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej 

Biuletynu Informacji publicznej Urzędu Gminy Kosakowo www.bip.kosakowo.pl 

................................................. 
Podpis  wnioskodawcy lub jego pełnomocnika 5) 

Z a ł ą c z n i k i: 

1. Kopia mapy zasadniczej, w skali 1:500*, 1:1000* lub - w stosunku do inwestycji liniowych – 1 : 2000*, obejmującej teren, 

którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać, z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem1)     

(3 egz.) 

2. Graficznie przedstawiony planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania 
terenu, przedstawione na kopii opisanej powyżej mapy zasadniczej, wraz z zakreśloną granicą terenu objętego wnioskiem 

i granicą obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać, oraz  przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów 

budowlanych przedstawione w formie graficznej (rzut/y, elewacje z podstawowymi wymiarami oraz przekrój/ przekroje z 

wymiarami wysokościowymi; dla inwestycji liniowych – planowany przebieg). 
3. Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie 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 dla przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 4) 
4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy (oryginał lub odpis poświadczony notarialnie).*  

5. Dowód  zapłaty należnej opłaty skarbowej.* 

6. …………………………………….............................................………………………………… . 

* niepotrzebne skreślić 

       1) w odniesieniu do inwestycji liniowych nie wymagających wydzielenia terenu – przebieg trasy 

       2) w razie potrzeby 

       3) jeżeli inwestycja nie jest zaliczana do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest obowiązkowe 

       4) jeżeli inwestycja jest zaliczana do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest obowiązkowe; w przeciwnym razie skreślić 

       5) pełnomocnik dołącza oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa (art. 33 §1 i §3 Kodeksu postępowania administracyjnego) 

UWAGA:  

Zgodnie z cz. I. pkt 8 i pkt 53 i cz. IV wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ustawy z dnia  16  listopada 

2006 r. o opłacie skarbowej, za wydanie decyzji, z chwilą złożenia wniosku,  pobierana jest opłata skarbowa  w wysokości**: 

za decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub za zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego     10,00 zł,  

za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub jego prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii                                  17,00 zł, 

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku nie później niż w ciągu 3 dni od jego złożenia. 

 

Opłatę należy  wnieść: 

-  na rachunek bankowy: PKO BANK POLSKI SA  81 1020 1811 0000 0802 0311 6787 lub w Urzędzie Gminy w Kosakowie z dopiskiem:  „Opłata skarbowa 

za decyzję  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego” lub „za decyzję o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego” lub „za złożenie 

pełnomocnictwa”. 

W przypadku niewydania decyzji lub wydania decyzji umarzającej postępowanie opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek. Po upływie pięciu lat od końca roku,  

w którym dokonano zapłaty opłata nie podlega zwrotowi. 

 

** Podmioty zwolnione z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej - zgodnie z art. 7 ww. ustawy o opłacie skarbowej. Zwolnienia z opłaty skarbowej za złożenie dokumentu 

stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii -  zgodnie z  cz. IV. kol. 4  załącznika do ustawy o opłacie skarbowej. 


