Charakterystyka inwestycji

1. Rodzaj inwestycji:
zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna

zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna

zabudowa zagrodowa w
zabudowa produkcyjna
gospodarstwach rolnych,
hodowlanych i ogrodniczych
Inne - np: cmentarze, drogi publiczne, drogi wewnętrzne, obiekty infrastruktury technicznej.

zabudowa usługowa
Inne ………………………………………………..

2. Nazwa inwestycji: …........................................................................................................................................
(wpisać zwyczajową nazwę inwestycji zgodną z zakresem planowanej inwestycji , np.: budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek garażowy,
budynek usługowy, itp.)

3. Charakterystyka planowanej zabudowy:
1) zabudowa wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa *
2) zabudowa niepodpiwniczona/ podpiwniczona/ częściowo podpiwniczona*
3) długość: …..............................................................................................................................................
4) szerokość elewacji frontowej: …............................................................................................................
5) wysokość do okapu: …..........................................................................................................................
6) wysokość do kalenicy: …………………………………………………………………………..........
7) powierzchnia zabudowy:

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

8) powierzchnia sprzedaży: …...................................................................................................................
9) ilość kondygnacji nadziemnych: ...........................................................................................................
10) rodzaj dachu: jednospadowy/ dwuspadowy/ wielospadowy/inny* …...................................................
11) kąt nachylenia dachu: ..............................................................................................................................
12) kierunek głównej kalenicy dachu: ….......................................................................................................
13) przewidywany sposób wykonania (konstrukcja, materiały itp.) : …...................................................
14) przewidywany sposób zagospodarowania terenu wolnego od zabudowy (np. zieleń rekreacyjna,
uprawy ogrodnicze, plac gospodarczy) …...............................................................................................
4. Planowana działalność: …............................................................................................................................
(wpisać rodzaj działalności planowanej po zakończeniu inwestycji )

5. Układ komunikacyjny – dostęp do drogi bezpośredni, pośredni, służebność drogowa *
…..........................................................................................................................................................................
(określić w jaki sposób realizowany będzie dostęp działki, objętej wnioskiem, do drogi publicznej wraz z numerem lub nazwą drogi; należy podać czy
jest zjazd istniejący czy planowany)

6. Ilość miejsc parkingowych: ….......................................................................................................................
(wpisać, stosownie do potrzeb, ilość miejsc postojowych planowanych na działce )

7. Zaopatrzenie w zakresie infrastruktury technicznej: (wpisać, stosownie do potrzeb, zapotrzebowanie na media oraz sposób
realizacji tego zapotrzebowania)
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INNE MEDIA

8. Charakterystyczne parametry inwestycji oraz dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko lub
jego wykorzystanie : .......................................................... ...............................................................................
…...........................................................................................................................................................................
1) Rodzaj i wielkość przewidywanej produkcji / usług: ….........................................................................
…....................................................................................................................................................................
2) Ogólna charakterystyka przewidywanych procesów technologicznych : …...........................................
…....................................................................................................................................................................

3) Przewidywana ilość miejsc pracy: …......................................................................................................
4) Przewidywana wycinka drzew i krzewów: ….........................................................................................
5) Rodzaj odpadów, sposób ich składowania i wywozu, sposób ich unieszkodliwiania: …......................
…....................................................................................................................................................................
6) Przewidywane oddziaływanie na powierzchnię ziemi, wody podziemne, powierzchniowe: ….............
…....................................................................................................................................................................

7) Emisja zanieczyszczeń do powietrza: ….................................................................................................
8) Oddziaływanie na środowisko hałasem, wibracjami, promieniowaniem: …..........................................
9) Inne zagrożenia (pożar, toksyczność, wybuch): ….................................................................................

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

* niepotrzebne skreślić

