Załącznik

A

do wniosku z dnia ................................

Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym
przeznaczenia i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych
(forma opisowa)

Funkcja obiektu ................................................................................................
(mieszkaniowa, produkcyjna, usługowa, handlowa, garażowa, gospodarcza, inna)

Rodzaj zabudowy .............................................................................................
(budynek wolnostojący, bliźniaczy, szeregowy)

Przybliżone projektowane gabaryty/parametry obiektu:
szerokość elewacji frontowej ................. m,
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki ................. m,
liczba kondygnacji .............................................................................................
(liczba kondygnacji nadziemnych, podpiwniczenie)

powierzchnia zabudowy ................. m2
inne ................................................................................................................
(np. określenie ilości mieszkań w bud. wielorodzinnych, krótki opis zamierzeń inwestycyjnych)

Geometria dachu:
układ połaci dachowych:
.........................................................................................................................
(dach jedno / dwu / cztero / wielospadowy, kopertowy)

przybliżony kąt nachylenia połaci dachowych:
..........................................................................................................................
kierunek kalenicy głównej:
..........................................................................................................................
(równolegle / prostopadle do granicy frontowej działki)

wysokość głównej kalenicy:
...........................................................................................................................
(wysokość mierzona od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu dachu)

Wykończenie elewacji i rodzaj pokrycia dachowego:
..........................................................................................................................

.....................................................
(podpis wnioskodawcy/pełnomocnika)

Załącznik

B

do wniosku z dnia ..............................

Parametry techniczne inwestycji, oraz dane charakteryzujące jej wpływ
na środowisko:
rodzaj produkcji /usług/handlu: ................................................................................
...........................................................................................................................
wielkość produkcji:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
ogólna charakterystyka procesów technologicznych: ...............................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
wielkość zatrudnienia: ............................................................................................
powierzchnia sprzedaży: (dotyczy obiektów handlowych) ..................................................
ilość lokali użytkowych / gabinetów: ..........................................................................
...........................................................................................................................
zagrożenie wybuchem lub pożarem: .........................................................................
wytwarzane odpady: ..............................................................................................
(należy określić rodzaj odpadów i sposób ich unieszkodliwienia)

….......................................................................................................................
..........................................................................................................................
wielkość emisji: .....................................................................................................
substancje zanieczyszczające ..................................................................................
(należy określić ich rodzaj i gdzie będą wprowadzane)

wytwarzane energie ...............................................................................................
(ciepło, hałas, wibracje, pola elektromagnetyczne)

inne .....................................................................................................................
.........................................................................................................................

....................................................
(podpis wnioskodawcy/pełnomocnika)

Załącznik

C

do wniosku z dnia ....................................

Informacja o środowisku i jego ochronie:
W oparciu o art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.
Nr 213, poz. 1397), informuję, że:

a)

wnioskowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

b)

wnioskowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W przypadku inwestycji określonych w punkcie „a” do wniosku należy dołączyć „Decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach”.
.................................................................
(podpis wnioskodawcy/pełnomocnika)

Załącznik

D

do wniosku z dnia .................................

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
dotychczasowy sposób użytkowania obiektu budowlanego / części obiektu:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego / części obiektu:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
określenie, czy projektowana zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego / części
obiektu spowoduje zmianę warunków określonych poniżej (tak / nie):
bezpieczeństwa pożarowego: .................................................................................
bezpieczeństwa powodziowego: ……….....................................................................
pracy: .................................................................................................................
zdrowotnych: .......................................................................................................
higieniczno-sanitarnych: .........................................................................................
ochrony środowiska: .............................................................................................
wielkości obciążeń: ...............................................................................................
układu obciążeń: ...................................................................................................

........................................................
(podpis wnioskodawcy/pełnomocnika)

