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                                                                          Myszków , dnia.............................................. 
 
........................................ 
          ( nazwisko i  imie ) 
........................................ 
........................................ 
                    (adres ) 
 

                                                                         URZAD  MIASTA  
                                                                             MYSZKÓW 
 

Wniosek  o ustalenie  lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 

 
INWESTOR: 
Nazwisko i imie , nazwa  przedsiebiorstwa , instytucji itp........................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Adres inwestora............................................................................................................................. 
 
Rodzaj inwestycji  ...................................................................................................................... 
                                 ..................................................................................................................... 
wraz z niezbednymi przylaczami infrastruktury technicznej....................................................... 
......................................................................................................................................................  
adres inwestycji : ....................................................................................................................... 
 
Nr dzialki objetej inwestycja ...................................................................................................... 
Powierzchnia dzialki .................................................................................................................... 
Wlasciciel  dzialki /stan faktyczny i prawny terenu/   
....................................................................................................................................................... 
 

1. OKRESLENIE GRANIC TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM  - teren objety    
      wnioskiem i obszar  na który inwestycja bedzie oddzialywac okreslic na  

            kopii mapy sytuacyjno-wysokosciowej  w skali 1:500 lub 1:1000 przyjetej do    
            panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego – zalacznik nr 1 do wniosku 
            / w stosunku do inwestycji liniowych dopuszcza sie skale 1:2000/ 
 

2. CHARAKTERYSTYKA  INWESTYCJI:   
 
2.1 Zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury technicznej. 
 

2.1.1  okreslenie zapotrzebowania w wode: 

a/  sposób zapewnienia dostawy wody* 
- z istniejacego na dzialce wodociagu  
- z istniejacego w sasiedztwie dzialki wodociagu /nalezy przedlozyc 

zapewnienie dostaw  z ZWiK w Myszkowie  lub umowe – zal./   
- wlasnego ujecia ............................................................................................... 

                  b/  przewidywane zapotrzebowanie /potrzebna ilosc wody/ .....................................                  
                       ............................................................................................................................... 
 

2.1.2  okreslenie zapotrzebowania w energie elektryczna: 
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a/  sposób zapewnienia dostawy energii elektrycznej* 
- z istniejacej na dzialce linii elektrycznej  
- z istniejacej w sasiedztwie dzialki linii elektrycznej /nalezy przedlozyc 

zapewnienie dostaw  z RE w Myszkowie lub umowe – zal./   
- wlasnego zródla ............................................................................................... 

                  b/  przewidywane zapotrzebowanie /potrzebna ilosc energii/ ................................... 
 

2.1.3  okreslenie zapotrzebowania w gaz: 
a/  sposób zapewnienia dostawy gazu* 

- z istniejacego na dzialce gazociagu  
- z istniejacego w sasiedztwie dzialki gazociagu /nalezy przedlozyc 

zapewnienie dostaw  z Rozdzielni Gazu Myszków lub umowe – zal./   
- wlasnego zródla /gaz propan-butan/ ............................................................... 

                  b/  przewidywane zapotrzebowanie /potrzebna ilosc/ ...............................................                  
 

2.1.4 okreslenie sposobu odprowadzenie scieków i ich ilosci: 
           a/   sposób odprowadzenia lub oczyszczania scieków :* 

      -     do istniejacej kanalizacji sanitarnej /nalezy przedlozyc zapewnienie    
   odbioru scieków z ZWiK Myszków lub umowe – zal./   

- do istniejacego na dzialce zbiornika na scieki  
- do przewidywanego bezodplywowego zbiornika na scieki 
- do wlasnej oczyszczalni scieków  

                 b/   przewidywana ilosc odprowadzanych scieków ...............................................                   
 

2.1.5 okreslenie sposobu odprowadzenia wód opadowych :* 
- do istniejacej kanalizacji deszczowej  
- na teren dzialki 
         

2.1.6   okreslenie zapotrzebowania w cieplo : 
                 a/  sposób zapewnienia dostawy ciepla* 
                      -  z istniejacej miejskiej sieci cieplowniczej / nalezy przedlozyc 

  zapewnienie dostaw z PESC Czestochowa – Cieplownia Myszków lub  
  umowe – zal./   

                      -  z wlasnej kotlowni na paliwo  ......................................................... 
                 b/  przewidywane zapotrzebowanie /potrzebna ilosc/ ............................................                   
 

2.1.7 okreslenie zapotrzebowania w srodki lacznosci :* 
- z istniejacej sieci teletechnicznej 
- w inny sposób  

 
     2.1.8   okreslenie  rodzaju odpadów, sposób ich skladowania i wywozu: ............................. 
                ....................................................................................................................................... 
 
 
2.2 charakterystyka planowanego sposobu zagospodarowania terenu  zabudowy.  

 
 2.2.1 przewidywany rodzaj zabudowy:* 
         a/  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
              i zwiazana nia uzupelniajaca zabudowa gospodarcza 
         b/  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
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         c/  zabudowa uslugowa /dla obiektu handlowego nalezy podac powierzchnie  
              sprzedazy/ ..................................................................................................... 
         d/  zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym, hodowlanym i ogrodniczym  
              /nalezy przedlozyc dokumenty potwierdzajace posiadanie gospodarstwa rolnego  
              w gminie Myszków zwiazanego z ta zabudowa z podaniem powierzchni    
              gospodarstwa – zal./   
         e/  zabudowa produkcyjna 
         f/  cmentarze  
         g/  drogi publiczne      
         h/ drogi wewnetrzne 
         i/  obiekty infrastruktury technicznej 

           
2.2.2 gabaryty przewidywanych obiektów: 

- dlugosc: ...................................................................... 
- szerokosc: .................................................................. 
- wysokosc obiektu: ..................................................... 
- ilosc kondygnacji: ...................................................... 
- ksztalt dachu / dach jednospadowy, dwuspadowy, czterospadowy, 

wielospadowy, plaski, lub inny/*.................................  
2.2.2 dostep do drogi publicznej (nie dotyczy linii kolejowych, obiektów liniowych  
         i urzadzen infrastruktury technicznej ) :* 
         a/  dzialka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, 
         b/  dzialka ma zapewniony dostep do drogi publicznej poprzez: 

- droge dojazdowa bedaca wlasnoscia .............................................................. 
      /nalezy przedlozyc dokument umozliwiajacy korzystanie z drogi – zal./ 
- sluzebnosc dojazdu /nalezy przedlozyc dokument potwierdzajacy 

sluzebnosc – zal./ 
 

2.3  okreslenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji. 
 
2.3.1 dane charakteryzujace wplyw inwestycji na srodowisko 
 
                 a/   przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycja 

- zielen istniejaca na dzialce ..............................................................................   
.......................................................................................................................... 

- czy  zachodzi koniecznosc wycinki drzew  i  krzewów .................................. 
- przewidywana deformacja terenu:  ................................................................. 

......................................................................................................................... 
                       b/   opis technologii produkcji lub zakresu uslug – zal.   
 
 
DANE DOTYCZACE STRON( sasiadów ): 
- dzialka nr ..................................................... wlasciciel.......................................................... 
adres zamieszkania........................................................................................................................ 
 
- dzialka nr ..................................................... wlasciciel.......................................................... 
adres zamieszkania........................................................................................................................ 
 
- dzialka nr ..................................................... wlasciciel.......................................................... 
adres zamieszkania........................................................................................................................ 
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- dzialka nr ..................................................... wlasciciel.......................................................... 
adres zamieszkania........................................................................................................................ 
 
- dzialka nr ..................................................... wlasciciel.......................................................... 
adres zamieszkania........................................................................................................................ 

 
  

                                                                                                      podpis  wnioskodawcy 
 
 
Do wniosku nalezy zalaczyc: 
1. Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej z okresleniem granic terenu objetego wnioskiem 

oraz z zaznaczona i zwymiarowana lokalizacja inwestycji. Zakres kopii mapy musi 
obejmowac obszar analizowany o promieniu min. 50 m od granic terenu objetego 
wnioskiem – 1 egz. 

2. Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej  - 2 egz. 
3. Kopia mapy ewidencyjnej – 2 egz. 
4. Inne zalaczniki wynikajace z tresci wniosku ponumerowane od 1 do ..../zgodnie z 

wypelnionym wnioskiem/  
 
 

*  wlasciwe podkreslic 
 

 
 
 
 


