
AB-01
INWESTOR / WNIOSKODAWCA:

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

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

......................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)

telefon kontaktowy:......................................................................

Mysłowice, dnia ...........................................

PEŁNOMOCNIK INWESTORA / WNIOSKODAWCY*:
(załączyć imienne pełnomocnictwo do działania w imieniu inwestora)

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

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

......................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)

telefon kontaktowy:......................................................................

inne: .............................................................................................

Urząd Miasta Mysłowice
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 
PLANOWANIA I STRATEGII

41-400 Mysłowice, Powstańców 1 
tel. 032 3171320

WNIOSEK
O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293)
Proszę o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji:

I. NAZWA INWESTYCJI:

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

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

DANE O TERENIE W GRANICACH INWESTYCJI I JEJ ODDZIAŁYWANIA:

1. Adres inwestycji: ul. ................................................................................, Mysłowice ..................................................

2. Numer działki / działek: .................................................................................................................................................

3. Powierzchnia działki / działek: .......................................................................................................................................

4. Powierzchnia działki / obszaru objętego wnioskiem ......................................................................................................

FUNKCJA I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ CHARAKTERYSTYKA 
INWESTYCJI:

1. Opis projektowanej inwestycji (z wyszczególnieniem projektowanych obiektów, ich funkcji i rodzaju) : 

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

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

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

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

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

2. Planowana zabudowa :

a. powierzchnia zabudowy: m2      powierzchnia całkowita: m2

b. powierzchnia użytkowa:1) m2      powierzchnia sprzedaży:2) m2

c.

NAZWA OBIEKTU3):

długość
[m]

szer. elewacji
frontowej budyn-

ku/obiektu
[m]

wysokość
[m]

ilość
kondy-
gnacji

typ dachu kąt nachylenia
połaci 

dachowych

podpiwni-
czenie:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
1)   inne niż budynki mieszkalne
2)   w przypadku planowanej budowy obiektów handlowych
3)   numeracja obiektów zgodnie z oznaczeniami na załączniku mapowym „koncepcja zagospodarowania terenu”



3. Planowane zagospodarowanie terenu:

a. dostęp do drogi publicznej:  (Nazwa drogi / Numery działek) …...........  bezpośredni  z drogi dojazdowej
….......................................................................................  ustanowionej służebności drogowej
b. planowane nowe włączenie (zjazdy) do drogi publicznej:  tak  nie
c. projektowana ilość miejsc parkingowych: ........................ powierzchnia: m2

d. powierzchnia proj. dojść i dojazdów: ............................... m2

e. istniejąca zabudowa: .........................................................  tak  nie
 rodzaj zabudowy istniejącej:......................................

f. planowane rozbiórki obiektów istniejących: .....................  tak  nie
g. istniejąca zieleń: ................................................................  tak  nie
h. planowana wycinka drzew: ...............................................  tak  nie
i. sposób skomunikowania (dostawa towarów, obsługa klientów)

ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA WRAZ Z OKREŚLENIEM WARUNKÓW TECHNICZNYCH PODŁĄCZENIA DO IST-
NIEJĄCYCH SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

1. Energia elektryczna:  podłączenie do wspólnych sieci  z przyłączy istniejących  nie przewiduje się
2. Woda: ....................  podłączenie do wspólnych sieci  z przyłączy istniejących  nie przewiduje się
3. Gaz: ........................  podłączenie do wspólnych sieci  z przyłączy istniejących  nie przewiduje się
4. C.O. ........................  podłączenie do wspólnych sieci  z przyłączy istniejących  nie przewiduje się

5. Projektowany odbiór ścieków sanitarnych:  zbiornik bezodpływowy (szambo) o pojemności ........................ m3

 kan. miejska  przydomowa oczyszczalnia ścieków  nie przewiduje się

6. Sposób odprowadzania wód opadowych: ...  nie wymaga  kanalizacja deszczowa  w obrębie działki 

7. Sposób ogrzewania: .....................................  gazowe  paliwa stałe (węgiel)  elektryczne 

 olejowe  sieć zewnętrzna  nie przewiduje się

 inne: ..................................................................................................

DANE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO:*
1. Rodzaj odpadów, sposób ich składowania i wywozu, sposób unieszkodliwiania: .......................................................

..........................................................................................................................................................................................
2. Emisja pyłów, gazów, zapachów: ..................................................................................................................................
3. Hałas:..............................................................................................................................................................................
4. Inne zagrożenia (pożar, promieniowanie, toksyczność): ...............................................................................................

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

*Wymagane w przypadku obowiązku załączenia do wniosku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub przepisów odrębnych

Na podstawie art.  13 i  14 w zw. z art.  12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE
informuje się, że:
-  organem  będącym  administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Mysłowice  z  siedzibą
w Mysłowicach. przy ul. Powstańców 1,
- dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, telefon: 32 31-71-245, mail: patalag@um.myslowice.pl,
- dane przekazuje się dla celów związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy,
- okres przechowywania danych jest bezterminowy,
- ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych,
- ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi,
- zobowiązanie do podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.).

............................................................................
              podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej



Załączniki:
1. Aktualna mapa zasadnicza z nakładką ewidencyjną w skali 1:500 lub 1:1000 obejmująca 3-krotność szerokości działek z oznaczoną czytelnie granicą terenu objętego

wnioskiem - 5 egzemplarzy (do uzyskania w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami).
2. Koncepcja zagospodarowania terenu - mapa zasadnicza z nakładką ewidencyjną (kserokopia) z określoną granicą terenu objętego wnioskiem oraz propozycją jego

zagospodarowania (naniesione i zwymiarowane wnioskowane obiekty, zwymiarowane odległości od granic działki, naniesione wjazdy, dojazdy, dojścia itp.) - 1-5 egz.
(w zależności od rodzaju inwestycji). Koncepcja zagospodarowania terenu może być sporządzona własnoręcznie.

3. Dokument prawny potwierdzający  możliwość faktycznej  obsługi  komunikacyjnej  nieruchomości. W przypadku gdy nieruchomość objęta wnioskiem nie przylega
do drogi publicznej należy dostarczyć dokumenty potwierdzające możliwości obsługi komunikacyjnej na całym odcinku od drogi publicznej do granic działki objętej
wnioskiem, np.: księga wieczysta, akt notarialny, ustanowiona służebność.

4. Uzgodnienia branżowe odnośnie: 
a. zapewnienia dostawy mediów (energetyka,  woda, odprowadzenie  ścieków,  gaz,  ogrzewanie itp.)  /  oświadczenie  w przypadku:  rozbudowy,  przebudowy,

nadbudowy, zmiany sposobu użytkowania.
b. warunków lokalizacyjnych sieci istniejących w obszarze objętym zamierzeniem inwestycyjnym.

Adresy gestorów sieci:
 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 41-400 Mysłowice, ul. Fabryczna 10 
 TAURON - 41-200 Sosnowiec, ul. Gen. Władysława Andersa 14
 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział gazowniczy w Zabrzu, Oddział w Katowicach, 40-847 Katowice, ul. Pukowca 3 
 Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – 40-129 Katowice, ul. Grażyńskiego 49

5. Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących poten -
cjalnie oddziaływać na środowisko określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 71) oraz w oparciu o art. 86, w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.).

6. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika zgodnie z art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U.
z 2020 r. poz. 256). Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy,   a także do-
radca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ  administracji
publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.  

7. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo: 17 zł. Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo
gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. 

8. Opłata skarbowa za ustalenie warunków zabudowy: 598 zł – zgodnie z „wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” stanowiącym
załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1086). Zwolnione z opłaty skarbowej są: 

         a. Decyzje wydawane na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy, 
         b. Decyzje dotyczące inwestycji, których Inwestorem jest jednostka budżetowa, jednostka samorządu terytorialnego i inne podmioty określone w art. 7 pkt 1 – 6
             ustawy o opłacie skarbowej. 
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