
 
 
 

Jak wypełnić wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy: 
 
 
 

I. Wniosek należy wypełniać czytelnie drukowanymi literami. 
II. W odpowiednich punktach wniosku  należy wpisać wymagane informacje dotyczące inwestycji: 
1) „Przedmiot inwestycji” podać nazwę inwestycji (np. budowa budynku mieszkalnego, 
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, itp.) 
2) „Lokalizacja inwestycji” należy wskazać położenie i adres działki wraz z numerem i obrębem 
ewidencyjnym. 
3) „Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i 
zagospodarowania terenu w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów 
budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej” – należy opisać podstawowe gabaryty 
obiektu a w szczególności: 
- liczba kondygnacji, 
- wymiary budynków, 
- wysokość gzymsu lub okapu, 
- wysokość kalenicy, 
- szerokość elewacji frontowej, 
- geometria dachu ( układ połaci dachowych, spadki), 
- rodzaj poddasza ( użytkowe, nieużytkowe), 
4) „Zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury technicznej” – należy podać przybliżone 
zapotrzebowanie na poszczególne media takie jak: woda, energia elektryczna, sposób 
odprowadzania odpadów stałych i płynnych, gaz, oraz wskazać wjazd na działkę z drogi publicznej. 
5) „Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji, dane charakteryzujące jej wpływ na 
środowisko” – należy określić czy inwestycja po zrealizowaniu będzie oddziaływać na środowisko 
naturalne. 
6) „W przypadku planowanej budowy obiektu handlowego, określenie powierzchni sprzedaży” – 
podać powierzchnię sprzedaży obiektu. 
7)  „Informacja dodatkowa – dane dotyczące władającego terenem” – należy wskazać właścicieli 
bądź współwłaścicieli terenu, na którym ma być realizowana inwestycja. 
 
III. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie załączniki: 
 Nr 1 –2 egz. kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej, 
przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących:  
- teren, którego wniosek dotyczy, 
- wraz z obszarem wokół działki objętej wnioskiem o wymiarach równych co najmniej 
trzykrotnej szerokości frontu działki, nie mniejszej jednak niż 50 m, 
- a także obejmujących obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, 
w skali 1:500 lub 1:1000, w stosunku do inwestycji liniowych, również w skali 1:2000. 
Nr 2 – Wypis z rejestru gruntów – dla terenu objętego inwestycją, 
Nr 3 – Graficzny obraz elewacji projektowanego budynku, 
Nr 4 –  Graficzna koncepcja zagospodarowania działki( usytuowanie dojść i dojazdów, ogrodzenie, 
altany, schowki na odpady stałe, żywopłoty, krzewy, drzewa), 
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Podstawa Prawna:  
 
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80, poz.717 ze zm.)   
 

Art. 52. 1. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora. 
2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać: 

 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 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000; 

 2) charakterystykę inwestycji, obejmującą: 
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 

a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu 
unieszkodliwiania odpadów, 

b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy                    
i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, 
przedstawione w formie opisowej i graficznej, 

c) (26) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej 
wpływ na środowisko. 

 


