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Wnioskodawca                                                                        Ostróda, .......................................
										         (data)
.......................................................................
(Imię i Nazwisko / Nazwa )

.......................................................................
(adres / siedziba)

.......................................................................
(numer telefonu / e - mail)

Pełnomocnik
.......................................................................
(Imię i Nazwisko / Nazwa) 

.......................................................................
(adres / siedziba /numer telefonu / e - mail)
Wójt Gminy Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 1
14 – 100 Ostróda 


WNIOSEK
O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 
....................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(określenie rodzaju inwestycji np. budowa, przebudowa, rozbudowa lub zmiana sposobu użytkowania oraz funkcji obiektów budowlanych i sposobu zagospodarowania terenu np. obiekty infrastruktury technicznej, itp.)

w miejscowości:  ..........................................................................................................................
na działce/działkach numer ewidencyjny: ...................................................................................
stanowiącej własność/współwłasność: .........................................................................................

Stosownie do wymagań w/w ustawy poniżej określam następujące dane:
Uwaga: W miejscach nie dotyczących zakresu wniosku należy wpisać „nie dotyczy”

Granice terenu – załącznik graficzny.
Granice terenu objętego wnioskiem zostały przedstawione na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.

granice terenu objętego wnioskiem oznaczono linią koloru: .........................................................................................................................................;

granice obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać oznaczono linią przerywaną oraz literami (w przypadku gdy obszar oddziaływania jest inny niż teren objęty wnioskiem):  ...................................................................................................................; 


Charakterystyka inwestycji, obejmująca:
Określenie zapotrzebowania na:
wodę: .........................................................................................................................................;
(np. sieć wodociągowa / ujęcie własne / przyłącze istniejące lub nie dotyczy)
energię elektryczną : .........................................................................................................................................;
(np. sieć NN / inne źródło / przyłącze istniejące lub nie dotyczy)
ciepło: ..........................................................................................................................................;
(np. własne źródło ciepła – kotłownia opalana np. węglem, olejem opałowym itp.  / inne źródło lub nie dotyczy)
gaz: .........................................................................................................................................;
(np. sieć gazu ziemnego  / inne źródło / przyłącze istniejące lub nie dotyczy)
sposób odprowadzanie ścieków (socjalno-bytowych): .........................................................................................................................................;
(np. kanalizacja sanitarna / zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe /przydomowa oczyszczalnia ścieków / przyłącze istniejące lub nie dotyczy)
innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej (np. w zakresie odprowadzenia wód opadowych, roztopowych, itp.): ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................;

sposób unieszkodliwiania odpadów: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................;
obsługa komunikacyjna:
dojazd do terenu inwestycji – dostęp do drogi:
................................................................................................................................;
                          (bezpośredni lub pośredni (poprzez działki) – należy podać numer ewidencyjny działki/działek)
	zjazd na teren inwestycji:........................................................................................

                                        (istniejący lub projektowany)
Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu - przedstawione w formie pisemnej 
i graficznej. Dla inwestycji liniowych należy podać charakterystyczne parametry, np. średnice, długości, itp.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

	orientacyjną lokalizację planowanego zamierzenia inwestycyjnego oznaczono na kopii mapy w stosownej skali stanowiącej załącznik graficzny do wniosku linią koloru: ..........................................................................................................................................;

	funkcja zabudowy: ..........................................................................................................;

 (np. obiekt liniowy infrastruktury technicznej, itp.)

	czy w budynku będzie znajdował się garaż .................................................................;

(ilość stanowisk lub nie dotyczy)

gabaryty projektowanych obiektów budowlanych (w przypadku kilku obiektów należy podać poniższe parametry dla każdego obiektu z osobna):
	powierzchnia zabudowy: około ....................................................................... [m2];

	szerokość elewacji frontowej: około ................................................................. [m];
	liczba kondygnacji podziemnych: ...........................................................................;
	liczba kondygnacji nadziemnych: ............................................................................;

(np.  budynek parterowy / parterowy z poddaszem użytkowym lub nieużytkowym /jednokondygnacyjny/ dwukondygnacyjny itp.)
geometria dachu: 
	układ połaci dachowych: ...............................................................................;

                 (np. jedno/dwu/wielospadowy)
kąt nachylenia dachu: około ......................................................................[°];
	max. wysokość kalenicy:  ....................................................................... [m];
	kierunek kalenicy w stosunku do frontu działki........................................................;
	rodzaj i kolor pokrycia dachowego: ..........................................................................;
	w przypadku realizacji obiektu handlowego należy podać przewidywaną powierzchnię sprzedaży: ................................................................................... [m2];


Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko. 1
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
















1 W przypadku realizacji przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 t.j).

W załączeniu przedkładam*:
kopię mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej (w wersji papierowej lub elektronicznej), przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego w skali w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku inwestycji liniowych również w skali 1:2000), obejmującą teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać. Załączona mapa musi obejmować obszar umożliwiający wykonanie analizy obszaru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. z nr 164 poz. 1588). Granice obszaru analizowanego wyznacza się na kopii mapy, o której mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów. Za front działki należy rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;
	kserokopię w/w mapy z wrysowaną orientacyjną lokalizacją planowanego zamierzenia inwestycyjnego;
	ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną na podstawie ustawy 
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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.)*;
	pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł 
– w przypadku ustanowienia pełnomocnika*;
	dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 598 zł (nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy zgodnie 
z częścią I kol. 2 ust. 8 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)*.
* w przypadku gdy wymagane



Uwaga: W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku, organ wezwie wnioskodawcę w trybie art. 64 §2 KPA do uzupełnienia braków w terminie 
7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.









Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych i udostępnianie ich
osobom trzecim, w zakresie niezbędnym
do prowadzenia postępowania administracyjnego


..............................................................................
                              / podpis /
.........................................................................................................
           / podpis wnioskodawcy ewentualnie pełnomocnika/
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
	
	Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Ostróda oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ostróda, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda (nr tel. 89 676 07 80,  adres e-mail: sekretariat@gminaostroda.pl).

W Gminie Ostróda został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@gminaostroda.pl. 
	Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust 2 lit. g RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celach określonych w:
- 	ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),
- 	ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.),
- 	ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.), 
- 	ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 164).
	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

-	Ministerstwo Finansów;
-	Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
-	organy ściągania i wymiaru sprawiedliwości;
-	inne podmioty i organy uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) zgodnie z terminami określonymi w Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazach akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.).
	W związku z przetwarzaniem przez Gminę Ostróda Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

-	dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z zastrzeżeniem, że przekazywane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
-	sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
-	ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
-	wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.
	Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.
	Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, ale nie wiąże się to ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, a w szczególności z profilowaniem. 




......................................................
  								       (data i podpis)

