
…………………………………………                                Łochów dn. ……………………... 
        (imię i nazwisko wnioskującego)* 

 

................................................................ 
 (adres wnioskującego)* 

 

………………………………………………….. 

 

…………………………………………………. 

           (telefon kontaktowy) 

                                                                        Burmistrz Łochowa 

 

W N I O S E K 

o ustalenie warunków zabudowy 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 w związku z art. 52 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz.U. z  2020 r., poz. 293 ze zm./ zgłaszam wniosek o 

ustalenie warunków zabudowy 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

na działkach ewid. nr …………………………………………………............................... 

 

w obrębie ………………………….............. przy ul. ……………………………………. 

 

w granicach oznaczonych linią ciągłą i literami/cyframi ……………………. na załączonej 

mapie w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 * (Załącznik nr 1 do wniosku szt. 2) 
Załącznik nr 1 przedstawia obszar, który zostanie poddany analizie ( w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. Dz.U.Nr 164 poz. 1588 ) cyt. „ 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 50 m „ (do pobrania w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  

Węgrów ul. Przemysłowa 5 – siedziba Starostwa Powiatowego)  

Określenie sposobu zaopatrzenia projektowanego obiektu w media  

- woda     z przyłącza wodociągu miejskiego*  istniejące * projektowane* 

                z ujęcia własnego* istniejące * projektowane * 

- odprowadzenie ścieków  
                do kanalizacji miejskiej * 

                do zbiornika bezodpływowego (szambo) * istniejące * projektowane * 

                do oczyszczalni na terenie inwestycji * 

- ogrzewanie  
                z sieci miejskiej* 

                kotłownia własna *  

- zaopatrzenie w energię elektryczną: na warunkach określonych przez Zakład  

   Energetyczny w Sokołowi Podlaskim 

- usuwanie odpadów stałych 

  ……………………………………………………………………………………… 

 



- dojazd do planowanej inwestycji – dostęp do drogi publicznej 

poprzez działkę* / drogę* nr ewid. ……………………… 

- Opis wpływu projektowanej inwestycji na środowisko 

…………………………………………………………………………………………………

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

- Opis dotyczący ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

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

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

Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji  

 

wymiary budynku mieszkalnego              ca    ………………….... m 

 

wymiary budynku gospodarczego           ca    …………………….m 

 

wymiary innych budowli                         ca     ……………m
2
/m 

 

ilość kondygnacji budynku mieszkalnego …………………………………………………… 

 

ilość kondygnacji innych budynków ………………………………………………………… 

 

kształt dachu budynku mieszkalnego    -     jednospadowy*, dwuspadowy*, wielospadowy* 

 

kształt dachu innych budynków – jednospadowy*, dwuspadowy*, wielospadowy* 

 

kąt nachylenia dachu …………………………….. 

 

powierzchnia sprzedaży ……………………….. (w przypadku inwestycji związanej z handlem) 

       
Do wniosku dołączam: 

2. Wypis z ewidencji gruntów  (załącznik nr 2) (Starostwo Powiatowe ul. Przemysłowa 5) 

3. Warunki techniczne wydane przez  

    Zakład Energetyczny w Wyszkowie 

    ul. Pułtuska 116, dot. uzbrojenia inwestowanego  

    terenu w energię elektryczną (załącznik nr 3) 

4. Warunki techniczne wydane przez Samorządowy 

    Zakład Gospodarki Komunalnej  w Łochowie 

    ul. Myśliwska dot. uzbrojenia inwestowanego  

    terenu w wodę i odbiór ścieków (załącznik nr 4) 

 

  *    niepotrzebne skreślić   

                                                                                         ………………………………                                                                                 
        (czytelny podpis wnioskującego) 
                                                  
 

 

Opłatę w wysokości 598 zł, uiszczono 

zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej* 

(Dz.U z 2020 r., poz. 1546 ze zm.) 

Właściciel lub użytkownik wieczysty 

terenu, którego wniosek dotyczy,   

zwolniony jest  z dokonania opłaty skarbowej. * 

 


