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 …………………………, dnia ...................................  

 INWESTOR:  
..........................................................................  
..........................................................................  
(imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej)  
.........................................................................  
........................................................................  
(adres zamieszkania, siedziba, adres do korespondencji)  
.........................................................................  
(telefon kontaktowy)  

 

 
Wójt Gminy Sońsk  
ul. Ciechanowska 20 
06 – 430 Sońsk 

 
WNIOSEK  

o ustalenie warunków zabudowy 
 

dla inwestycji polegającej na .................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………….. 

(rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części, zmiana konstrukcji 
i pokrycia dachu, budowa nowego: parterowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem 
użytkowym, garażu; budynku gospodarczego; budynku usługowego, handlowego i magazynowego, budynku 
produkcyjnego; itp.)  

I. Oznaczenie granic terenu objętego wnioskiem: 
1. Położenie działki, której wniosek dotyczy 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
2. Numer działki................................................................................................................. 
 

II.  Zagospodarowanie terenu 
1.Charakterystyka zagospodarowania działki........................................................................ 
.................................................................................................................................................  
(stosować następujące słownictwo: zabudowa mieszkaniowa, w tym wielorodzinna lub jednorodzinna, 
zabudowa usługowa, zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 
zabudowa produkcyjna, cmentarze, drogi publiczne, drogi wewnętrzne, obiekty infrastruktury technicznej) 
 

III.  Charakterystyka planowanej zabudowy 
1. Budynek (budynki) 
a) przeznaczenie budynku (budynków) 

      ................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. 
powierzchnia gospodarstwa....................ha. Łączna obsada inwentarza po budowie/ 
rozbudowie...................DJP. 
b/ gabaryty obiektu: 
    - długość.................................................................................................. 
    - szerokość............................................................................................... 
    - liczba kondygnacji:................................................................... 
    - szerokość elewacji frontowej.................................................... 

- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki….........................  
- wysokość kalenicy dachu  .................................................. 
- geometria dachu......................................................................................................... 
(np. układ połaci dachowych: dach płaski, jednospadowy, dwuspadowy, wielospadowy, kąt nachylenia) 
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IV. Zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury technicznej na: 
 

1. wodę: z istniejącej sieci wodociągowej - przyłącze nowe wg warunków ZUW / 
z przyłącza istniejącego na działce nr ................................... / inne: 
.............................................................................../*  

2. energię elektryczną: z istniejącej sieci elektrycznej - przyłącze nowe wg warunków 
Zarządcy sieci/ z przyłącza istniejącego na działce nr ............................................. /*  

3. Odprowadzenie ścieków – do sieci kanalizacji sanitarnej/ przyłącze nowe wg 
warunków Zarządcy/ poprzez przyłącze istniejące na działce nr .........................../ do 
zbiornika bezodpływowego o objętości: ..............................m3/ do przydomowej 
oczyszczalni ścieków o objętości: ..............................m3 /* 

4. Sposób unieszkodliwiania odpadów................................................................................. 
5. Określenie innych potrzeb, w tym rodzaj ogrzewania: elektryczne, gaz ziemny i inne  

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

6. Dojazd na działkę z ulicy (drogi) ……………………………….……………………… 
………………………………………………………………................................................. 

(podać od jakiej ulicy /podać jej nazwę/ lub nr ew. drogi publicznej, należy podać czy wykorzystywany będzie 
zjazd istniejący, czy też planowane jest wykonanie nowego zjazdu - winien być on orientacyjnie pokazany na 
załączniku nr 3c do wniosku. Gdy działka nie przylega do drogi publicznej należy określić sposób zapewnienia 
do niej dojazdu i dojścia)  
 
/* - wybrane zakreślić  
 

V.   Charakterystyka parametrów technicznych inwestycji  
        1. Dane charakteryzujące wpływ na środowisko 
      ................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
(informacje o przewidywanym oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji w tym m.in. zakres 
przewidywanego oddziaływania inwestycji. Jeżeli inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko należy dołączyć Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach) 

  
2. Powierzchnia sprzedaży ................................................m2     

(informacja w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego) 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w zakresie 
wynikającym z procedury załatwiania przedmiotowej sprawy. 
 

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

......................................................................  
(podpis Inwestora lub osoby upoważnionej)  

 
Wymagane załączniki do wniosku (ponumerowane):  

1. Wykaz stron postępowania 
2. Dwa egzemplarze kopi mapy zasadniczej (obejmującej teren inwestycji i obszar 
przyległy, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki obj ętej 
wnioskiem, lecz nie mniej niż 50m) w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku inwestycji 
liniowych dopuszcza się mapę w skali 1:2000) z Powiatowego Ośrodka Zasobu 
Geodezyjnego - Kartograficznego w Ciechanowie, ul. Wyzwolenia 10a.  
3. Jeden egz. kserokopii w/w mapy z zaznaczonymi na niej:  
a) granicami terenu objętego wnioskiem,  
b) granice obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać 
c) planowanym sposobem zagospodarowania terenu, w tym: usytuowaniem obiektów 

budowlanych, zjazdu  
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4. Do wniosku można dołączyć umowę na wykonanie uzbrojenia terenu zawartą 
pomiędzy właściwą jednostką organizacyjną (np. gestorem sieci), a inwestorem. Taka 
umowa potwierdza spełnienie warunku wystarczającego uzbrojenia terenu dla zamierzenia 
budowlanego. 
5. Charakterystykę planowanej inwestycji w formie graficznej – rysunek zawierający 
rzut/rzuty z podstawowymi wymiarami, przekrój/przekroje z wymiarami 
wysokościowymi, elewacje/widoki planowanego obiektu/obiektów (“koncepcja 
urbanistyczno-architektoniczna”).  
6. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku przedsięwzięć mogących 
zawsze/potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (patrz pkt.V.1 wniosku) .  
7. Ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora - należy załączyć 
w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik w imieniu Inwestora.  
8. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 107 zł - nie dotyczy 
budownictwa mieszkaniowego oraz inwestorów zwolnionych na podstawie ustawy 
o opłacie skarbowej (opłaty dokonuje się gotówkowo w kasie Urzędu Gminy Sońsk lub 
bezgotówkowo na konto Urzędu Gminy, Bank Spółdzielczy w Gąsocinie nr 92 8218 0003 
2001 0000 1052 0002. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek 
zainteresowanego, podając przyczynę oraz nr rachunku bankowego, na który ma być 
dokonany zwrot opłaty skarbowej.  
9. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo - należy załączyć 
w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik w imieniu Inwestora. Nie podlega 
zwrotowi opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.  
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Załącznik Nr 1  
do wniosku  
o ustalenie warunków zabudowy 

 
INWESTOR:  
..........................................................................  
..........................................................................  
(imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej)  
.........................................................................  
........................................................................  
(adres zamieszkania, siedziba, adres do korespondencji)  
.........................................................................  
(telefon kontaktowy)  

 

 
Ja niżej podpisany podaję strony tj. właścicieli działek graniczących z moja działką nr ew.. 
................., na której planuję przedsięwzięcie ujęte we wniosku: 
 
Lp Imi ę i nazwisko Nr ew. 

działki 
Miejscowość Poczta 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

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

(podpis Inwestora lub osoby upoważnionej)  
 


