Poraj, dnia……….…..…

................................................
(nazwisko i imię )

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

Urząd Gminy w Poraju

( ADRES WNIOSKODAWCY)
Nr telefonu …………………………………….

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
INWESTOR :
Nazwisko i imię, nazwa przedsiębiorstwa, instytucji itp.:...........................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adres inwestora:...........................................................................................................................
........... ...........................................................................................................................................
Rodzaj inwestycji : .......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
DANE PEŁNOMOCNIKA:
Nazwisko i imię.:.......................................................................................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................................
Data pełnomocnictwa .................................................................................................................
ADRES INWESTYCJI :
Adres inwestycji:...........................................................................................................................
Numer działki objętej inwestycją..................................................................................................
Powierzchnia działki.....................................................................................................................
Właściciel działki .........................................................................................................................
CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
1. Planowany rodzaj zabudowy /właściwe podkreślić/:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i związana z nią uzupełniająca zabudowa gospodarcza,
b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
c) zabudowa usługowa (dla obiektu handlowego należy podać powierzchnię sprzedaży
...........................................................................................................................................................................
d) zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym, hodowlanym i ogrodniczym (należy
przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego w Gminie Poraj
związanego z planowaną zabudową z podaniem powierzchni gospodarstwa – załączniki),
e) zabudowa produkcyjna

f) cmentarze,
g) drogi wewnętrzne,
h) obiekty infrastruktury technicznej,
i) inne………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Gabaryty przewidywanych obiektów:
a) długość....................................................................................................................................
b) szerokość.................................................................................................................................
c) wysokość.................................................................................................................................
d) ilość kondygnacji....................................................................................................................
e) kształt dachu /właściwe podkreślić/: jednospadowy, dwuspadowy, czterospadowy,
wielospadowy, płaski, inny.....................................................................................................
3. Dostęp do drogi publicznej (nie dotyczy linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń
infrastruktury technicznej) /właściwe podkreślić/:
a) działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,
b) działka ma zapewniony dostęp do drogi publicznej poprzez /właściwe podkreślić/:
-

drogę dojazdową będącą własnością.................................................................................
(należy przedłożyć dokument potwierdzający możliwość korzystania z tej drogi –
załączniki),

-

służebność dojazdu (należy przedłożyć dokument potwierdzający służebność –
załączniki),

ZAPOTRZEBOWANIE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ :
1. Zaopatrzenie w energię elektryczną:
1.1 Określenie sposobu zaopatrzenia w energię elektryczną /właściwe podkreślić/:
a) z istniejącej na działce linii elektrycznej,
b) z istniejącej w sąsiedztwie działki linii elektrycznej (należy przedłożyć zapewnienie dostaw z RE w
Myszkowie lub RE w Częstochowie lub umowę – załączniki),
c) własnego źródła...................................................................................................................
1.2 Przewidywane zapotrzebowanie (potrzebna ilość energii).....................................................
2. Zaopatrzenie w wodę:
2.1 Określenie sposobu zapewnienia dostaw wody/właściwe podkreślić/:
a) z istniejącego na działce wodociągu,

b) z istniejącego w sąsiedztwie działki wodociągu (należy przedłożyć zapewnienie dostaw z Urzędu
Gminy Poraj lub umowę - załączniki),
c) własnego ujęcia.......................................................................................................................
2.2 Przewidywane zapotrzebowanie (potrzebna ilość wody):......................................................
3. Zaopatrzenie w gaz.:
3.1 Określenie sposobu zaopatrzenia w gaz /właściwe podkreślić/:
a) z istniejącego na działce gazociągu,
b) z istniejącego w sąsiedztwie działki gazociągu (należy przedłożyć zapewnienie dostaw z
RG w Myszkowie lub RG w Zabrzu lub umowę - załączniki),
c) własnego źródła (gaz propan-butan).......................................................................................
3.2 Przewidywane zapotrzebowanie (potrzebna ilość):............................................................................
4. Zaopatrzenie w kanalizację:
4.1 Określenie sposobu odprowadzenia ścieków bytowych /właściwe podkreślić/:
a) do istniejącego na działce zbiornika na ścieki,
b) do przewidywanego bezodpływowego zbiornika na ścieki o pojemności.............................
c) do własnej oczyszczalni ścieków,
d) do istniejącej kanalizacji sanitarnej (należy przedłożyć zapewnienie odbioru ścieków
przez Urząd Gminy Poraj lub umowę - załączniki),
4.2 Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków....................................................................................
5. Zaopatrzenie w ciepło:
5.1 Sposób zaopatrzenia w ciepło /właściwe podkreślić/:
a) z własnej kotłowni na paliwo..................................................................................................
b) z innego źródła........................................................................................................................
6. Zaopatrzenie w środki łączności /właściwe podkreślić/:
a) z istniejącej sieci teletechnicznej,
b) w inny sposób.
DANE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO :
1. Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu objętego inwestycją:
a) zieleń istniejąca na działce......................................................................................................
b) czy zachodzi konieczność wycinki drzew lub krzewów.........................................................
c) przewidywana deformacja terenu...........................................................................................
d) rodzaj odpadów, sposób ich składowania i wywozu..............................................................
2. Opis technologii produkcji lub zakresu usług – załączniki,
3. Raport oddziaływania na środowisko (dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko).

DANE DOTYCZĄCE STRON ( SĄSIADÓW )
- działka nr ............................ właściciel ..................................................................................
adres zamieszkania.......................................................................................................................
- działka nr ............................ właściciel...................................................................................
adres zamieszkania ......................................................................................................................
Do wniosku należy dołączyć :
1. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnokartograficznego z określeniem granic terenu objętego wnioskiem wraz z zaznaczoną i zwymiarowaną
lokalizacją inwestycji. Zakres kopii mapy musi obejmować obszar analizowany o promieniu min. 50 m
od granic terenu objętego inwestycją – 1 egz.,
2. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej - 2 egz.,
3. Kopia mapy ewidencyjnej – 2 egz.,
4. Inne załączniki wynikające z treści wniosku ponumerowane od 1 do... (zgodnie z wypełnionym
wnioskiem).
5. Opłata skarbowa 107zł ; 17zł pełnomocnictwo Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Zapłaty opłaty
skarbowej dokonuje się na rachunek Urzędu Gminy w Poraju, ul. Jasna 21, 42-360 Poraj Nr 16 8279 0000 0130 5920 2001 0001
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie . Wysokość opłaty za zaświadczenie 17 zł.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o
zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych :
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Poraj reprezentowana przez Wójta Gminy Poraj z siedzibą w Poraju przy ul.
Jasnej 21, 42-360 Poraj, tel. 34/3145251, zwany dalej Administratorem.
2.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail : iod@ugporaj.pl
3.
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na
podstawie udzielonej zgody.
4.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :
1) realizacji ustawowych zadań urzędu,
2) wykonania umów z kontrahentami Gminy Poraj,
3) wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
4) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sa wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody.
5.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być :
1) organy władzy publicznej oraz podmiory wykonujące zadania publiczne,
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Poraj przetwarzają dane osobowe.
6.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż określają to przepisy prawa.
7.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa :
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzaniem danych osobowych,
5) prawo do przenoszenia danych,
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora – Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa ul.
Stawki 2.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Poraj, przy czym podanie danych jest :
1) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,
2) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak
możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegją zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w Urzędzie Gminy Poraj

...................................................
czytelny podpis

