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U R Z Ą D  G M I N Y  S U L Ę C Z Y N O  
ul. Kaszubska 26 
83-320 Sulęczyno 

tel/fax. /058/ 685-63-63, 685-63-98  
www.suleczyno.pl    sekretariat@ug.suleczyno.pl  

…………………………………………………..                 ……………………..……,  dn. ……………………..… 

…………………………………………………..            (miejscowość i data) 

…………………………………………………..                                            Nr sprawy: GP.6730.________________ 

      DANE WNIOSKODAWCY  

      (imię i nazwisko, adres) 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

      DANE PEŁNOMOCNIKA 

      (imię i nazwisko, adres) 

 

Wójt Gminy Sulęczyno 
ul. Kaszubska 26 
83-320 Sulęczyno 

 
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy 

 
Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) proszę o 
wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
 
dla inwestycji polegającej na: ………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

położonej w miejscowości ……………………………………………………., obręb …………………..……………………….. 

nr ewidencyjny działki/ek ..............………………………………………………………………………………………………….. 

powierzchnia terenu (działki) ………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Parametry planowanej inwestycji: 

a) Funkcja zabudowy tj.: mieszkaniowa/zagrodowa/rekreacyjna/usługowa/produkcyjna/ 
(w przypadku usług, handlu lub produkcji, tym produkcji rolnej, należy dokładnie określić 
branżę/rodzaj; w przypadku handlu należy określić powierzchnię sprzedaży): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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b) Powierzchnia podlegająca przekształceniu: ………………………………………………………………………… 
c) Powierzchnia zabudowy: ……………………………………………………………………………………………………… 
d) Powierzchnia użytkowa funkcji usługowo-handlowej: .………………………………………………………… 
e) Szerokość elewacji frontowej: .…………………………………………………………………………………………….. 
f) Geometria dachu i kąt nachylenia połaci dachowych ……..…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
g) Wysokość głównej kalenicy ………………………………………………………..……………………………………….. 
h) Ilość kondygnacji naziemnych ……………………………………………………………………………………………… 
i) Ilość kondygnacji podziemnych ……………………………………………………………………………………………. 
j) Odległość planowanych budynków od granic posesji (w tym określenie ewentualnego 

zbliżenia budynku do granic działek sąsiednich):………………………………………………………………….. 
k) Inne, w tym informacja czy zaplanowane elementy drugorzędne budynku (tj. schody 

zewnętrzne, filary, klatka schodowa, taras) będą wykraczać przed konieczną do 
wyznaczenia linię zabudowy: ………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Przewidywana liczba miejsc parkingowych: …………………………………………………………………………. 

3. Infrastruktura techniczna: 

a) sposób zaopatrzenia w wodę (istniejący/projektowany): …………………………………………………….. 

planowane zużycie wody wyniesie nie więcej niż ………………………………………. m3 miesięcznie. 

b) sposób zapotrzebowania na energię elektryczną (istniejący/projektowany): ………………………. 

planowane zużycie energii elektrycznej wyniesie nie więcej niż ………………… kW miesięcznie. 

c) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków (istniejący/projektowany): ……………………… 

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

d) ogrzewanie ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e) inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej, w tym: 

 sposób odprowadzania wód opadowych ………………………………………………………………………. 

 sposób odprowadzania ścieków przemysłowych ………………………………………………………….. 

 sposób unieszkodliwiania odpadów ……………………………………………………………………………… 

4. Dostęp wnioskowanego terenu do drogi publicznej: 

a) Istniejący/projektowany (opisać w jaki sposób odbywa się/będzie się odbywał wjazd na 

działkę …………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

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

5. Informacje ogólne: 

a) Szkic zamierzonej inwestycji wykonany na załączonej kopii mapy zasadniczej (jeden 
egzemplarz) linią koloru …………………………………………………………………………………………………….. 
Załącznik mapowy obejmuje obszar, który poddany zostanie analizie, w oparciu o Rozporządzenie 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. nr 164, poz. 1588): „na 
kopii mapy, o której mowa w art. 52 ust 2 pkt. 1 ustawy, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki 
objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50m”. 

6. Istniejące zagospodarowanie terenu: 

Obiekty o charakterze trwałym i tymczasowym znajdujące się na terenie działki wnioskowanej 
(funkcja, powierzchnia zabudowy, geometria dachu itd.): ………………………………………………………………………. 

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

Istniejące urządzenia wodne, systemy melioracyjne itp. ………………………………………………………….. 

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

W przypadku przewidywanej realizacji zagrody rolniczej lub uzupełnienia zagrody o nowe 
obiekty należy podać dane dotyczące posiadanego przez Inwestora gospodarstwa rolnego 
(określić, gdzie gospodarstwo jest położone i jaką zajmuje powierzchnię) ………………………………………………….. 

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

7. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko oraz podać informację, czy 
inwestycja wymaga czy też nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie 
oddziaływania na środowisko oraz określić potencjalne emisje zanieczyszczeń i przewidywany 
poziom hałasu)  

UWAGA! w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
należy załączyć decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych zgodnie z art. 72, ust.3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko. 

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

8. Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

………………………………………………………… 
(podpis wnioskodawcy/pełnomocnika) 
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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. wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. 

4. Dane osobowe przetwarzane są 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 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 terenu  (dotyczy 
działek nieuzbrojonych)  
- energia elektryczna - ENERGA OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Kartuzach, ul.3-go Maja 9,  
- woda, kanalizacja sanitarna oraz deszczowa – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach, ul. 
Kartuska 12, 83-340 Sierakowice, tel./fax +48 58 684-73-41, e-mail: wodociagi@sierakowice.pl. 

4. W przypadku braku bezpośredniego dostępu wnioskowanego terenu do drogi publicznej, kserokopia aktu 
notarialnego poświadczającego ustanowienie notarialnej służebności drogowej. 

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawana na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
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ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. 
nr 213, w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

6. Dowód dotyczący wielkości gospodarstwa rolnego związanego z zamierzoną zabudową zagrodową (dotyczy 
zabudowy zagrodowej nie stanowiącej kontynuacji istniejącej zabudowy zagrodowej na działce sąsiedniej), 

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

8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 598,00 zł. 
Podstawa prawna: Ustawa z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej - załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów 
opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”- Część I kolumna 3 ust.8.  
Uwaga: Zwolnione od opłaty skarbowej jest wydanie decyzji na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego 
terenu, którego wniosek dotyczy. - załącznik do ustawy "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz 
zwolnienia" - Część I kolumna 4 ust.8. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem bankowym na rachunek 
Urzędu Gminy Sulęczyno nr 41 8324 0001 0041 1981 2000 0010 – BANK SPÓŁDZIELCZY w Sierakowicach oddział w 
Sulęczynie (tytułem Urząd Gminy Sulęczyno - opłata za wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla dz. nr ….. obręb 
……..). 
 
W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, organ I instancji wezwie wnioskodawcę w trybie 
art. 64§2 k.p.a. do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 


