
           Paprotnia  dnia   …………………. 

                  

  
        

       …………………………………………………………... 

 

       …………………………………………………………... 

               ( nazwa i adres organu wydającego decyzję) 

        

       …………………………………………………………... 

 

 

 

WNIOSEK  

O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

 
 Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, ;oz. 717 z późn. zm.) 

 

wnoszę o ustalenie lokalizacji 

 

inwestycji  celu  publicznego  polegającej  na   ……………………..   ………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………  
                                  ( określenie  rodzaju inwestycji i funkcji obiektów budowlanych 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
                    oraz adresu lokalizacji inwestycji – z wyszczególnieniem miejscowości i nr ewidencji gruntów) 

 

1. Granice terenu objętego wnioskiem
1
 zostały przedstawione na kopii mapy zasadniczej/ 

katasralnej
2
 w skali 1:500/1:1:1000/1:2000

2,3
 obejmującej  teren, którego wniosek dotyczy i 

obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać. Mapa stanowi załącznik do wniosku. 

 

2. Charakterystyka inwestycji: 

a) zapotrzebowanie: 

 

- na wodę : średnio …………………. m
3
 / miesiąc; max ………………… m

3
/dobę 

- na energię: elektryczną …………………….. kW; cieplną …………………… kJ 

- sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków: 

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

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

- inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej: 

  ………………………………………………………………………………………………………. 

- sposób unieszkodliwiania odpadów
4
 

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

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

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

b) opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 

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

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



- opis przeznaczenia i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………... 

c) charakterystyczne parametry techniczne inwestycji: 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………... 

- dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko
5
: 

Inwestycja wymaga  zapytania  o  obowiązek  sporządzenia  raportu  o oddziaływaniu  na  

środowisko,  stosownie  do  § 3  ust. 1 pkt. 63  rozporządzenia  Rady  Ministrów    z dnia  

9.11.2004r. (Dz.U. Nr  203,  poz.  1718)   

Załączniki: 

- kopia mapy zasadniczej/ katastralnej
2
 w skali 1:500/1:1000/1:2000

2,3 

obejmującej teren, którego wniosek dotyczy
 
i obszar na który inwestycja 

będzie oddziaływać, z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem
1
 (3 egz.) 

 

- graficznie przedstawiony planowany sposób zagospodarowania terenu  

oraz charakterystyka  zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym prze- 

znaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych, 

 

- raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
6
 

- …………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………... 

- ……………………………………………………………………………... 

 

 

 

       ………………………………………………..                                                                                   
                                                      ( podpis inwestora lub osoby będącej pełnomocnikiem)7 

 

 

                                                 
1 W odniesieniu di inwestycji liniowych nie wymagających wydzielenia terenu – przebieg trasy 
2 Niepotrzebne skreślić; mapa katastralna dopuszczalna jest wyłącznie na wypadek braku mapy zasadniczej 
3 Niepotrzebne skreślić; mapę w skali 1:2000 można dołączyć wyłącznie do wniosku dotyczącego inwestycji liniowej 
4 W razie potrzeby 
5 Jeżeli inwestycja nie jest zaliczana do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obowiązkowe 
6 Jeżeli inwestycja  jest zaliczana do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obowiązkowe; w 

przeciwnym razie skreślić 
7 Pełnomocnik dołącza oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa ( art. 33 § 1 i § 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego) 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                                                                                         
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informuję, że:  

I. Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy Paprotnia jest Wójt Gminy Paprotnia, 

adres: ul. 3-go Maja 2, 08-107 Paprotnia, adres e- mail: ug@paprotnia.pl, tel./fax 25 631 21 10.  

II. Z Inspektorem Ochrony Danych - wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą 

w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw 

przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679 - można skontaktować się pisząc na adres e-

mail: iod@paprotnia.pl, lub adres siedziby wskazany w pkt. I.  

III. Cele i podstawy przetwarzania  

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu planowania i zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.  

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  

IV. Odbiorcy danych  

 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu 

Administratora, wspomagającym funkcjonowanie systemów informatycznych.  

V. Okres przechowywania danych  
 

Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. III będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane, a następnie z kategorią A w celach 

archiwalnych w interesie publicznym zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Gminy Paprotnia Instrukcją 

kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).  

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:  

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:  

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych;  

b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;  

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;  

d. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

- gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO.  

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  

 

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich 

podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.  

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

 

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

 


