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                   Międzyzdroje, dnia...................................... 

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

................................................................................ 
(nazwisko i imię inwestora lub nazwa wnioskodawcy) 

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

        BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW 

…………………………………………………….. 

(adres zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy) 

        REFERAT INFRASTRUKTURY 

        PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
.................................................................................  

(pełnomocnik) 

  

…………………………………………………… 
(nr  telefonu)                                                                                                                         

                                                                                              
                                                                                         

 
 

 

WNIOSEK     

 O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU 

PUBLICZNEGO 
     

               Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,                 

oraz w związku z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. 

 

Wnoszę o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: 

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

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

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

  …………………………………………………………………………………………………… 

planowanej w miejscowości……………………………………..................................................  

przy ulicy:..................................................................................................................................... 

numer ewidencyjny działki………………………….................................obręb......................... 

 

w granicach oznaczonych kolorem /literami/ *............................................................................ 
 

na załączonej do wniosku kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 /1:1000/*, (1:2000*  

dla inwestycji liniowych) miasta (gminy) obejmującej obszar inwestycji i obszaru, na który  

ta inwestycja będzie oddziaływać. 

 

Przedkładam następujące załączniki: 
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1.  2  kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku mapy katastralnej przyjętych do państwowego       

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy oraz obszar  

z granicami w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem,          

nie mniejszej jednak niż 50 metrów, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych            

również w skali 1:2000.  Na jednej kopii mapy należy określić granice terenu objętego wnioskiem            

i granice obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać.* 

 

2.  Charakterystyka inwestycji, obejmująca*: 

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)     określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące             

jej  wpływ na środowisko. 

 
3.  Kopia umowy z operatorem sieci energetycznej. * 

4.  Kopia umowy z operatorem sieci wodno-kanalizacyjnej. * 

5.  Kopia umowy z operatorem sieci gazowej. * 

6.  W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego przez   

    inwestora prywatnego należy dostarczyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł.  

    (słownie: sto siedem złotych), za wydanie decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego * 

7.  W przypadku udzielonego pełnomocnictwa należy dostarczyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej  

        w wysokości 17 zł.  (słownie: siedemnaście złotych).*    

          

      
 

UWAGA 
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.  Zapłaty opłaty skarbowej  

dokonuje się na rachunek bankowy Nr: 90 1020 4795 0000 9102 0368 6284, Urzędu Miejskiego  

w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje (z dopiskiem - opłata skarbowa  

za wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego). 
 

 
     

                                                                                                      

.................................................................. 
   (podpis inwestora lub osoby upoważnionej) 

                        

 

 

 

 


