
                        

                      GMINA SULĘCZYNO 

   ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno 
   NIP 589-15-89-065 
Tel   tel./ fax.  58 685-63-93 
 
 
 
 
........................................................       Sulęczyno, dnia ………………….. 
    (imię i nazwisko lub adres inwestora) 
 

………………………………………. 
         (adres) 

 

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

WNIOSEK O WYDANIE 
DECYZJI O WARUNKACH  ZABUDOWY 

 
 
Lokalizacja inwestycji: 

� Miejscowość ………………………………………………………………………………………………… 

� Nr ew. działki/ obręb ………………………………………………………………………………………. 

 
Charakterystyka inwestycji: 

� Określenie planowanego sposobu i charakterystyki zagospodarowania terenu 

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

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

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

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

 
� Przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych 

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

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

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

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

 
� Powierzchnia sprzedażyi 

…………………………………………………………………………………………………………………
(dotyczy obiektu handlowego) 
 

� Szkic zamierzonej inwestycji wykonany na załączonej kopii mapy zasadniczej (jeden egzemplarz 
linią …………………………………………………………………………………………………….........) 
 

� Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji (np. informacje zawierające 
dane na temat charakterystycznych etapów realizacji planowanej inwestycji- budowy, rodzaj 
technologii i procesów związanych z przewidywaną działalnością gospodarczą) 

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

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

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



� Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowiskoi (w przypadku braku obowiązku 
prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 
� Określenie zapotrzebowania na: 

1. wodę ……………………………………………………………………………………………………. 

2. energię …………………………………………………………………………………………………. 

 
� Sposób odprowadzaniai / oczyszczania ścieków  

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

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

 
� Sposób unieszkodliwiania odpadów 

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

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

 
� Innei  

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

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

 
� Dojazd do działki za pośrednictwem: 

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

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

 

 
 

…………………………………………. 
   (podpis wnioskodawcy) 
 

 
Załączniki:  

1. 2 egz. kopii mapy zasadniczej (katastralnej) w skali 1:500 * lub 1:1000 * inwestycje liniowe 1: 2000 * 
zawierające obszar, na którym zamierzona inwestycja będzie oddziaływać z określeniem granic 
terenu objętego wnioskiem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kartuzach, 
ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy. 

2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy                       
i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów 
budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,  

3. zapewnienia od właściwych jednostek organizacyjnych, gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenui 

(dotyczy działek nieuzbrojonych) energia elektryczna - ENERGA OPERATOR SA Rejon Dystrybucji 
w Kartuzach, ul.3-go Maja 9, - woda, kanalizacja sanitarna oraz deszczowa – PWiK w 
Sierakowicach, ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice, 

4. dowód dotyczący wielkości gospodarstwa rolnego związanego z zamierzoną zabudową zagrodowąi 
(dotyczy zabudowy zagrodowej nie stanowiącej kontynuacji istniejącej zabudowy zagrodowej na 
działce sąsiedniej), 

5. pełnomocnictwo w razie ustanowienia osoby do występowania w imieniu inwestora (opłata skarbowa 
za pełnomocnictwo 17,00 zł), 

6. kserokopia aktu notarialnego w przypadku służebności drogowej, 
7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł do wniosku (nie dotyczy zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej) 
                                                 
i niepotrzebne skreślić 
 
 



                                                                                                                                                             
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu 
przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych 
osobowych przez Gminę Sulęczyno. 

1. Administratorem danych osobowych jest GMINA SULĘCZYNO z siedzibą w 
Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, info@bip.suleczyno.pl; 

2. W Gminie Sulęczyno wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się pod adresem e-mail: ochronadanych.ugsuleczyno@gmail.com  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze związanego m.in. przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 
a. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. c rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 
2016 r. o ochronie danych 

6. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana 
danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie 
odpowiednich przepisów prawa. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej; 

8. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny 
do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres 
wskazany w przepisach o archiwizacji.  

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu; 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

w formie profilowania. 

 

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

(podpis) 

 

 


