
…………………..…………………………...…...     ……………….……............................. 
(Pełna nazwa, imię, nazwisko wnioskodawcy)1              (miejscowość, data) 

…………………..…………………………...…...   
(Adres zamieszkania lub siedziby, adres do korespondencji) 

…………………..…………………………...…... 
(Kontakt: nr telefonu, adres e-mail)    

…………………..…………………………...…... 

…………………..…………………………...…... 

(Dane pełnomocnika)         Wójt Gminy Cegłów2 

  ul. Kościuszki 4 

  05-319 Cegłów 

 
WNIOSEK 

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy*/ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego*3 

Na podstawie art. 52, art. 59, art. 60 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                      

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) wnoszę o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………..……………….... 4 
(określenie rodzaju inwestycji – budowa, rozbudowa, przebudowa lub nadbudowa obiektu budowlanego; zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
lub jego części; wykonanie innych robót budowlanych; zmiana sposobu zagospodarowania terenu) 

1) Oznaczenie terenu i jego granic: 

a) położenie działki: gmina Cegłów, obręb ………………………….., nr ew. działki/działek………………………………; 

b) rodzaj inwestycji: …………………………………………………………..…………………….…………...………….. 

 …………………………………………………………………………………………...………………………...……..; 

2) Stan istniejący terenu inwestycji i jego otoczenia: 

a)   istniejące zagospodarowanie terenu działki i działek sąsiednich:  ……………….……………………...………………… 

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

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

 ……………………………………………………………………………………………………………………………; 

b) ...……….…….………………………………………………………………………………………………………...…; 
(istniejące urządzenia wodne, systemy melioracji) 

c) obsługa komunikacyjna i dostęp do drogi publicznej: ….…………………………………………….…..…………...….; 

 …..…………………………………………………...…………………………………………………………………..5; 
(należy wskazać w jaki sposób odbywał się będzie dojazd z drogi publicznej, czy zjazd z drogi publicznej istnieje czy wymaga realizacji, należy wykazać dostęp do drogi 

publicznej w przypadku, kiedy działka nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej)  

d) .............................................................................................................................................................................................  

 .……………………………………………………...……………………………………………..……………………..; 
(opis otoczenia terenu) 

e) informacja na temat stanu prawnego terenu inwestycji .……………………………...………………………....………..; 

 ……………………………………………………………………………………………..……………………………..; 
(należy podać dane dotyczące właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja – imię, nazwisko i adres zamieszkania) 

3) Ogólna charakterystyka planowanej inwestycji6: 

a) proponowany sposób zabudowy i charakterystyka zagospodarowania działki:  

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

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

      ………………………………………………………………………………………………………......................……..; 

b) określenie obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać: dz. nr. ……………………….………………...…...…….7, 

 

 

 



4) Charakterystyka planowanej zabudowy8:  

a) BUDYNKI: 

- przeznaczenie budynku/budynków: …………………………………….…………………………………………......…; 

-  rodzaj budynku/budynków ………………………………………………………….……………………………………; 
(parterowy/piętrowy/z poddaszem użytkowym/podpiwniczony/niepodpiwniczony) 

- powierzchnia zabudowy:  ok. ……………………………………….….  m2; 

- liczba kondygnacji/maksymalna wysokość: …………..…./…………..…. m, 

- wysokość w kalenicy: ……………………………………….. m, 

- szerokość elewacji frontowej: maksymalnie …………………………...… m, 

- wysokość górnej krawędzi okapu elewacji frontowej, gzymsu lub attyki: …………….……... m, 

- geometria dachu: ………………………………………………………………………………………………....……...; 
(jednospadowy/dwuspadowy/czterospadowy/wielopołaciowy, kąt nachylenia) 

- ustawienie głównej kalenicy do drogi: …………………………………………………………………………………; 
(prostopadle/równolegle) 

-  w przypadku realizacji obiektu handlowego należy podać przewidywaną powierzchnię sprzedaży ……………………... 

 ………………………………………………………………………………………………………………….…………  
(tj. część budynku przeznaczoną do obsługi nabywców, bez tzw. zaplecza, przez które należy rozumieć magazyny, biura, komunikację, pomieszczenia socjalne i inne 

pomieszczenia pomocnicze) 

b) BUDOWLE: 

- rodzaj budowli: ………..………………………………………………………………………………………………….;  
(również np. sieci uzbrojenia technicznego, maszty, zbiorniki) 

- powierzchnia zabudowy: …….……....…………………………………………………………………………………...; 
(przy zbiornikach podać pojemność, przy inwestycjach liniowych podać długość, przy masztach podać wysokość); 

- inne parametry dotyczące inwestycji ................................................................................................................................... 

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

5) Przewidywane zapotrzebowanie na media9: 

a) woda: …………………………………………………………………………………………………....................……  
(sposób przyłączenia, istniejące/projektowane przyłącze) 

b) energia elektryczna: …………………………………………………………….……………………………………… 
(sposób przyłączenia, projektowane/istniejące przyłącze)  

c) sposób odprowadzania ścieków …………………………………….…………………………………………………... 

         …………………………………………………………………………………..………………………………….…..; 

d) sposób postępowania z odpadami: …...............................................................................................................................; 

e) określenie innych potrzeb: ................................................................................................................................................ 

6) Charakterystyka parametrów technicznych inwestycji10:  

a) charakterystyczne parametry techniczne inwestycji: ....................................................................................................... 

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

b) dane charakteryzujące wpływ na środowisko11:  ............................................................................................................... 

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

7) Granice terenu inwestycji oraz obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, zaznaczono na jednym 

egzemplarzu kserokopii mapy zasadniczej: 

 a)    Granice terenu inwestycji oznaczone linią ciągłą,  

 b)     Granice obszaru oddziaływania inwestycji oznaczone linią przerywaną12,  

 c)    Na mapie wyrysowane projektowane drogi wewnętrzne (jeśli występują). 

.................................................................... 
(podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej) 

1. Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Cegłów z siedzibą w Cegłowie przy 

ul. Kościuszki 4, wyłącznie w celu sprawnego kontaktu przy załatwieniu przedmiotowej sprawy, której dotyczy wniosek. 

2. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich 

danych osobowych, prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania oraz o prawie do wycofania zgody w 

dowolnym momencie, która nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

…………………………………………… 
(podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej) 

Decyzję:                           tel. 25 759 59 46 

odbiorę osobiście*/ proszę wysłać pocztą*                      email: j.majewski@ceglow.pl 

*- niepotrzebne skreślić 



Załączniki: 

1) kopia mapy zasadniczej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego 

 wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, w stosunku do 

 inwestycji liniowych także 1:2000 13 14. Obszar mapy ma obejmować teren w odległości nie mniejszej niż 

 trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 

 metrów. 

2) graficzne przedstawienie zamierzenia inwestycyjnego – na kopii wymienionej powyżej mapy zasadniczej, 

3) opinia lub zaświadczenie właściwych zarządców sieci o możliwości wykonania uzbrojenia technicznego terenu co 

 zostanie zagwarantowane w drodze umowy z inwestorem, 

4) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 15,  

5) pełnomocnictwo upoważniające wnioskodawcę do reprezentowania inwestora wraz z dowodem dokonania stosownej 

 opłaty skarbowej za pełnomocnictwo 16, 

6) wypis z ewidencji gruntów i budynków - pełny dla wnioskowanych działek, uproszczony dla działek sąsiednich, 

7) opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy 17 (nr konta: 71 9227 0004 0000 1238 2000 0060). 

Objaśnienia wniosku 

1 Z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy może wystąpić każdy podmiot mający interes prawny: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka niemająca 

osobowości prawnej, organ administracji publicznej. Złożenie wniosku przez jeden podmiot nie wyklucza możliwości wystąpienia z wnioskiem przez inne 
podmioty. 

2 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy składa się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) za pośrednictwem odpowiedniej jednostki organizacyjnej urzędu 

gminy (urzędu miasta), np. Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych. 

3 Decyzja o warunkach zabudowy jest wydawana na wniosek zainteresowanego inwestora. Zgodnie z poglądem utrwalonym w orzecznictwie NSA na etapie 

starania się o realizację inwestycji organ administracji publicznej jest zobowiązany maksymalnie szeroko określić możliwości inwestowania, oczywiście 

uwzględniając miejscowy plan, przepisy szczególne oraz wymagania ochrony interesów osób trzecich (wyrok NSA z 3 września 2002  r., IV SA 2372/00, MoP 
2002, nr 22, LexisNexis nr 357779). Postępowanie - co do zasady - jest wszczynane na wniosek podmiotu zainteresowanego. W szczególnych sytuacjach, ze 

względu na ważny interes strony, postępowanie może jednak zostać wszczęte z urzędu; wówczas organ powinien uzyskać zgodę strony na kontynuowanie 

postępowania - por. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2005, s. 401-402; w przypadku 
braku zgody strony na kontynuowanie postępowania, zgodnie z art. 61 § 2 k.p.a., organ jest zobowiązany wydać decyzję o umorzeniu postępowania. 

4 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy musi spełniać przede wszystkim wymagania określone w art. 63 § 2 k.p.a., a więc zawierać co najmniej oznaczenie 

wnioskodawcy, jego adres oraz treść żądania, którym jest ustalenie warunków zabudowy określonej inwestycji oraz wydanie decyzji, na podstawie której można 
uzyskać pozwolenie budowlane. Dodatkowe elementy, które powinny się znaleźć we wniosku, zostały określone w art. 52 u.p.z.p. Przepis ten nakazuje określić 

granice terenu objętego wnioskiem oraz obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, a także podać charakterystykę inwestycji, która obejmuje trzy 

podstawowe obszary: 
1) określenie charakterystyki urbanistycznej, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchnię terenu podlegającego 

przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej, 
2) określenie zapotrzebowania na korzystanie z infrastruktury technicznej (m.in. zapotrzebowanie na wodę i energię, sposób odprowadzania lub oczyszczania 

ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej), 

3) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko. 

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie może być uzależnione od zobowiązania się wnioskodawcy do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami 

świadczeń lub od warunków. Oznacza to, że organ nie może żądać uzupełnienia wniosku o elementy, które nie mają wyraźnej podstawy w prawie powszechnie 

obowiązującym. Treść wniosku musi obejmować informację o planowanej inwestycji w zakresie wskazanych obszarów, tak aby organ rozstrzygający mógł 
zbadać jego zgodność z prawem. 

5 Określenie "dostęp do drogi publicznej" oznacza bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie 

odpowiedniej służebności drogowej. W przypadku dostępu przez drogę wewnętrzną wymagane jest uzgodnienie sposobu dojazdu z jej właścicielem (zarządcą) 

w formie umowy lub oświadczenia o możliwości korzystania z drogi wewnętrznej bądź prawomocne orzeczenie przez sąd służebności drogi koniecznej. 

Zagwarantowanie dostępu terenu inwestycji do drogi publicznej musi mieć charakter prawny, co nie może być utożsamiane z dostępem faktycznym (zob. wyrok 
NSA z 20 października 2010 r., II OSK 1467/09, LexisNexis nr 2521591). 

6 W zakresie charakterystyki urbanistycznej wniosek powinien obejmować określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu, charakterystykę 

zabudowy i zagospodarowania terenu, ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych. Charakterystyka 
musi zawierać część opisową oraz część graficzną, tak aby można było ustalić, czy planowana inwestycja jest dostosowana do funkcji, parametrów, cech i 

wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu działek sąsiednich. Charakteryzując zabudowę, można wykorzystać oznaczenia i nazewnictwo 

wykorzystywane w zapisach ustaleń decyzji o warunkach zabudowy (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i 
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy, Dz. U. Nr 164, poz. 1589) oraz 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu 

w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588). Charakterystyka powinna również uwzględniać rodzaj 
planowanej inwestycji - może to być budowa, odbudowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. W zakresie rodzaju zabudowy wyróżnia 

się m.in.: 

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
2) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, 

3) zabudowę usługową, 

4) zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 
5) zabudowę produkcyjną, 

6) drogi publiczne, 

7) drogi wewnętrzne, 
8) obiekty infrastruktury technicznej. 

7 Oddziaływanie inwestycji należy rozumieć szeroko - obejmuje ono wpływ na środowisko naturalne, jak również na sąsiadujące, lecz niekoniecznie graniczące, 

nieruchomości. Decydujące znaczenie ma więc zakres faktycznych oddziaływań (polegający na emisji zanieczyszczeń, powodowaniu nadmiernego hałasu czy 
utrudnianiu nasłonecznienia) na korzystanie z innych, niekoniecznie graniczących, nieruchomości. Istotny jest również wpływ na wartości prawnie chronione 

podlegające ocenie według odrębnych przepisów szczególnych (środowisko, zabytki czy obiekty użyteczności publicznej). Patrz: Ustawa o planowaniu..., red. 

Z. Niewiadomski, s. 405-406. 

 

                                                 



                                                                                                                                                                            
8 Jeżeli chodzi o ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego, to we wniosku należy określić następujące parametry: 
1) linię zabudowy, 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udział powierzchni biologicznie czynnej, 

3) gabaryty i wysokości projektowanej zabudowy, w tym szerokość elewacji frontowej oraz geometrię dachu. 

9 Wniosek powinien określać zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną umożliwiającą późniejsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości. Ustawodawca 

wskazuje rodzaje infrastruktury, które powinny być określone (zapotrzebowanie na wodę, energię, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz 

ewentualnie sposób unieszkodliwiania odpadów), jednakże zaproponowany katalog ma charakter jedynie przykładowy i może być uzupełniony np. o środki 
łączności - decydujące znaczenie mają jednak wymagania przepisów prawa budowlanego. Poza danymi ilościowymi wniosek powinien również określać, w jaki 

sposób nastąpi przyłączenie do sieci infrastruktury. Jeżeli określona sieć jeszcze nie powstała, to umieszczenie właściwych urządzeń musi zostać 

zagwarantowane w drodze umowy pomiędzy inwestorem a właściwym przedsiębiorstwem zajmującym się dostarczaniem odpowiednich usług. Wniosek może 
również zawierać określenie dostępu do drogi publicznej oraz wymaganej liczby miejsc parkingowych. 

10 Określając charakterystyczne parametry techniczne inwestycji, należy przede wszystkim odwołać się do odpowiednich przepisów techniczno-budowlanych 
wskazanych w art. 7 ustawy - Prawo budowlane, których celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z obiektu budowlanego oraz 

ochrona środowiska. Podstawową regulacją w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych kategorii budynków 
zawierają przepisy szczególne (H. Kisilowska, D. Sypniewski, Prawo budowlane, Warszawa 2012, s. 77-82). 

11 Nie dotyczy inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Podanie danych charakteryzujących wpływ zamierzonej inwestycji na środowisko 

jest wymagane we wniosku o ustalenie warunków zabudowy, kiedy nie ma obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko. Zgodnie z rozumieniem pojęcia "środowisko", przyjętym w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 

z późn. zm.), zakres tych danych powinien obejmować w szczególności negatywne oddziaływanie inwestycji na powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, 

faunę, florę, krajobraz oraz klimat (art. 3 pkt 39 tej ustawy). 

12 W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych obszar oddziaływania jest równoznaczny z granicą terenu inwestycji. 

13 Druga część wniosku ma charakter graficzny i powinna określać ustalenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, 

w razie jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących  teren, którego wniosek 
dotyczy, i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1: 1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000. Dane 

zawarte w mapie zasadniczej są jednak bardziej szczegółowe i uwzględniają wszystkie obiekty przestrzenne oraz sieci uzbrojenia terenu. Mapy są udostępniane 

przez właściwego starostę na zasadach określonych w § 51 i n. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r., poz. 393). Dane mogą być udostępniane jako wypisy z rejestrów i kartotek oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej, 

ale również jako komputerowe wydruki mapy ewidencyjnej, rejestrów, kartotek, zestawień, wykazów i skorowidzów, plików komputerowych. 

14 Pojęcie oddziaływania należy rozumieć zgodnie z przypisem 8 - jako wpływ faktyczny. Rozpatrując wniosek, organ ocenia, czy obszar oddziaływań wskazany 
przez wnioskodawcę ma prawidłowy zakres; w przypadku stwierdzenia, że jest on zbyt wąski, organ wzywa do uzupełnienia braków.  Granice obszaru 

analizowanego wyznacza się na kopii mapy zasadniczej w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie 

warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 m. 

15 Zgodnie z art. 71 i 72 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) w przypadku planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy konieczne 
jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Rodzaje tych przedsięwzięć zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). 

16 Zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) jeżeli pełnomocnictwo 
udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, lub rodzeństwu, podmioty te są zwolnione z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. 

17 Zgodnie z pkt 8 części I załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu wynosi 107 zł. W przypadku przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby opłata 
skarbowa wynosi 56 zł (część I, pkt 9 w/w ustawy). W przypadku zmiany ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu opłata skarbowa 

wynosi 10 zł (część I, pkt 53 w/w ustawy). Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 

z wyłączeniem spraw budownictwa mieszkaniowego. Opłatę skarbową można uiścić wyłącznie w formie gotówkowej w kasie organu lub bezgotówkowo na 
rachunek tego organu. 


