Juchnowiec Kościelny, dnia ..........................
Wnioskodawca (imię/imiona, nazwisko, adres):
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
30
30
tel. kont. w godz. 7 - 15 ………....…….
Pełnomocnik (jw.):
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
tel. kont. w godz.

URZĄD GMINY
JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY

730 - 1530 ………....……..

Referat Planowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Plac Królowej Rodzin 1
16-061 Juchnowiec Kościelny

WNIOSEK
O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY
Na podstawie art. 60 i art. 64 oraz art. 52 ust. 1 i 2, art. 59 ust. 1, ustawy z dnia 27.03.2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wnoszę o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy nieruchomości zlokalizowanej na działce/kach o nr ew. ..................……….…….......
w obrębie geodezyjnym ………………….....……....…., gm. Juchnowiec Kościelny. Granice
terenu inwestycji oznaczono linią koloru ……..………………. na kopii mapy zasadniczej
załączonej do niniejszego wniosku.
polegającej na: /budowie, przebudowie, rozbudowie, zmianie sposobu użytkowania, inne* /
…………………………………………….…………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………….....
1. Usytuowanie obiektu/ przebieg inwestycji liniowej* na działce zgodnie z załącznikiem graficznym.
2. Charakterystyka planowanej zabudowy:
2.1.Budynki (patrz instrukcja wypełnienia:
Budynek (mieszkalny jedno- wielorodzinny, zagrodowy,
użyteczności publicznej, usługowy, produkcyjny, rekreacji
indywidualnej, gospodarczy, inny - podać jaki?)
Szerokość elewacji frontowej ± 20 % - (od drogi, z której
odbywa się główny wjazd/ wejście na działkę) w metrach
Wysokość głównej kalenicy budynku

w metrach

Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej
gzymsu lub attyki
w metrach
Kierunek głównej kalenicy do frontu działki - (równoległy, prostopadły, inny,)
Geometria dachu (jedno-, dwu-, wielospadowy, mansardowy, inny,- podać jaki?)
Kąt nachylenia połaci dachowych
w stopniach
Powierzchnia sprzedaży (w przypadku gdy planowana
2
jest funkcja handlowa)
w metrach
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...............................
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2.2. Budowle, inne * (podać rodzaj budowli oraz ich parametry techniczne):
………………………..…..…………………………………..……………………………………………
…………………………………..…………………………………………………………………………
*) niepotrzebne skreślić.
Dodatkowe informacje dotyczące niniejszego wniosku w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Gminy tel. 85 719 50 60

3. Potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej:
RODZAJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:

SPOSÓB ZAOPATRZENIA:

NA WARUNKACH WYDANYCH PRZEZ:

Woda

Z projektowanej/ istniejącej sieci wodociągo)
wej, studni własnej kopanej lub wierconej*
Do projektowanej/ istniej. sieci kanalizacji
3
sanitarnej, zbiornika szczelnego do 10m ,
)
przydomowej oczyszczalni ścieków*
)
Z projektowanej/ istniejącej * sieci
elektroenergetycznej niskiego napięcia
Z kotłowni własnej, z sieci cieplnej*
)
Z projektowanej/ istniejącej* sieci gazowej

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Alberta 2 Księżyno, 16-001 Kleosin

Odprowadzanie ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Alberta 2 Księżyno, 16-001 Kleosin

PGE Dystrybucja Sp. z o.o. Zakład Energetyczny B-stok Teren ul.Elektryczna 13
Energia cieplna
Właściciela sieci
Gaz
MSG Zakł.Gaz. Białystok
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24
Inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej lub dodatkowe istotne informacje:
Energia elektryczna

…………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………........
...............................……………………………………………………………………………………..
4. Obsługa komunikacyjna: projektowanym, istniejącym*) zjazdem z drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej *), ul. ............................................., działka o nr ew. …….…....................
5. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz/lub dane charakteryzujące jej
wpływ na środowisko i działki sąsiednie
………………………………………………………………………..……...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................
6. Inne informacje o inwestycji i sposobie zagospodarowania terenu ……………………….......
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
......................................................
)
podpis wnioskodawcy/ pełnomocnika*
Załączniki ( kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem):
1/ 2 egz. kopii mapy zasadniczej pozyskanej z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(Białystok ul. Mickiewicza 3) obejmującej teren, którego wniosek dotyczy, i obszar, na który ta inwestycja będzie
oddziaływać (złożone do formatu A4). Zakres mapy powinien obejmować trzykrotną szerokość frontu działki objętej
wnioskiem, lecz nie mniej niż 50 metrów.
2/ 1 egz. załącznik graficzny na kopii mapy zasadniczej jw. określający granice terenu inwestycji, planowany sposób zagospodarowania terenu oraz projektowane obiekty, budowle, inwestycje* budowlane. (złożony do formatu A4).
)
3/ Warunki zasilania w energię elektryczną (PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o., Białystok, ul. Elektryczna 13).*
4/ Warunki zasilania w wodę i odprowadzania ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Alberta 2 Księżyno, 16-001
)
Kleosin).*
5/ Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku gdy planowana inwestycja należy do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko – informacja Ref. Plan. Przestrz.,Ochr. Środ.i Rolnic. Urzędu Gminy,
)
ul. Plac Królowej Rodzin 1).*
6/ Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku wniosku składanego przez osobę
)
prawną).*
)
7/ Dowód wpłaty opłaty skarbowej 107 pln (w przypadku gdy taki obowiązek wynika z ustawy o opłacie skarbowej).*
8/ Inne załączniki: ……………………………………………………………………………………………………………..……………..

WNIOSEK (wraz z załącznikami) NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE
URZĘDU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY (pok. Nr 6) , ul. Lipowa 10.

*) niepotrzebne skreślić.
Dodatkowe informacje dotyczące niniejszego wniosku w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Gminy tel. 85 719 50 60

OBJAŚNIENIA
(Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)


W przypadku braku planu miejscowego, ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy
wymaga: zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub
wykonaniu innych robót budowlanych, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części, a także zmiana zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia
na budowę, chyba, że ma charakter tymczasowy, jednorazowy i nie trwa dłużej niż rok.



Nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy:
> roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany
sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego
formy architektonicznej i nie naruszają ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku: nie
oddziałują szkodliwie na środowisko oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu
przepisów o ochronie środowiska,
> roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę,
> tymczasowa, jednorazowa i nie trwająca dłużej niż rok zmiana sposobu zagospodarowania terenu
nie wymagająca pozwolenia na budowę.



Ustalenie warunków zabudowy następuje na wniosek zainteresowanego.
Dla tego samego terenu, decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu
wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom
i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.
Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności
i uprawnień osób trzecich.
Wnioskodawca, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów
poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy terenu .
Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy jest zobowiązany, za zgodą strony, na rzecz
której decyzja została wydana, do jej przeniesienia na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona
wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami takiego postępowania są jedynie podmioty,
między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.
Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, stwierdza jej wygaśnięcie:
a) jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
b) jeżeli dla tego terenu uchwalano plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej
decyzji, a uprzednio nie została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.



Sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym zwolnione są od opłaty skarbowej. Również
zwolnione są od opłaty skarbowej jednostki budżetowe oraz samorządu terytorialnego.



Na podstawie przepisów art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w przypadku,
gdy mimo zapłacenia opłaty skarbowej nie wydano decyzji o warunkach zabudowy, opłata
skarbowa podlega zwrotowi w okresie 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty.
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek zainteresowanego. Stosowny wniosek można złożyć
w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny, podając
nr rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot opłaty skarbowej. Nie podlega zwrotowi
opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

*) niepotrzebne skreślić.
Dodatkowe informacje dotyczące niniejszego wniosku w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Gminy tel. 85 719 50 60

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU

*) niepotrzebne skreślić.
Dodatkowe informacje dotyczące niniejszego wniosku w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Gminy tel. 85 719 50 60

