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           		Wnioskodawca	 				........................................................... 
…………………………………………………….…..….				  	      miejscowość i data

…………………………………………..……….……….
(Imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwa instytucji)

................................................................................
(Miejscowość, kod pocztowy)

................................................................................
(Ulica/plac, nr domu, lokalu)
…………………………………………..……………..…
(Nr telefonu kontaktowego)


Burmistrz ŁASKU
ul. Warszawska 14
98-100 Łask


WNIOSEK
		- O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  *
(inwestycja liniowa)
 

* niepotrzebne skreślić

INWESTOR
Imię i Nazwisko (Nazwa Firmy oraz adres, telefon, email)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………….……………
     II.PEŁNOMOCNIK

Imię i Nazwisko (Nazwa Firmy oraz adres, telefon, email)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………….……………

opis planowanej inwestycji

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

DANE DOTYCZĄCE TERENU PRZEZ KTÓRY PRZEBIEGA PLANOWANA INWESTYCJA
w miejscowości…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..						
………………………………………………………………………………………………………………………….…..………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(numer ewidencyjny działki lub działek wchodzących w skład nieruchomości, geodezyjny nr obrębu), (adres działki lub nieruchomości-miejscowość, ulica, nr)



V. OKREŚLENIE CHARAKTERYSTYKI PARAMETRÓW TECHNICZNYCH INWESTYCJI ORAZ DANE CHARAKTERYZUJĄCE JEJ WPŁYW NA ŚRODOWISKO
…………………………………..……….……………………...........................................................................
……………………………………….........................................................................................……………….……
.........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………….………..………………..……….……………………..…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
……...………………………………….……….....................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….......
….………………….……………………………………………………………………………………………………… ……..……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………..............................................
……………………………………………………………………….…………….....…………………………………......………………….....................................................................................................................................................

VIII. ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO WNIOSKU 
	3 egz. mapy do celów opiniodawczych (ewentualnie do celów projektowych) w skali 1:500 lub 1:1000, inwestycje liniowe dopuszczalna skala 1:2000; mapa ma obejmować teren którego inwestycja dotyczy . (tylko na jednym egzemplarzu należy wkreślić planowany jej przebieg i miejsce usytuowania); Mapy dostępne są w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku, ul Narutowicza 17, 
	kompleksowe opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (część opisowa i graficzna)
	decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko
	dowód zapłaty opłaty skarbowej
	skrócony wypis z ewidencji gruntów dotyczących w/w działek dostępny jest w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku, ul Narutowicza 17,
	odpis pełnomocnictwa do występowania w imieniu inwestora (w przypadku gdy podanie składa pełnomocnik);
	w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego
	 informacja, czy zgodnie z art. 39 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015r.poz. 460 z późn.zm. )  wydane zostało zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym w/w inwestycji 

( obiekt budowlany, urządzenie niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ).Informacja ta jest niezbędna w celu zbadania zgodności wniosku z przepisami odrębnymi w myśl art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jeżeli nie została wydana zwracamy się z prośbą o jej wydanie.

Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym przez mnie wniosku będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:
	administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Łask, ul. Warszawska 14 , 98-100 Łask

moje dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań, których dotyczy wniosek,
moje dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom,
podanie danych jest dobrowolne,
mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych.



........................................................
podpis inwestora lub pełnomocnika

Uwagi: W miejscach nie dotyczących zakresu wniosku należy wpisać „nie dotyczy”
Opłaty :
-  wpłata opłaty skarbowej w Punktach Obsługi Bankowej Banku PKO BP SA na terenie Urzędu Miejskiego 
lub na rachunek bankowy Gminy Łask PKO SA 0/Łask 91124032881111000028077365 - 598 zł.  
-   opłata za pełnomocnictwo – 17 zł.
- opłacie nie podlegają wnioski złożone przez właściciele lub użytkownicy wieczyści terenu wskazanego we wniosku
- zwolnienie z opłaty przysługuje – art.7 pkt 2,3 jednostki budżetowe, samorządu terytorialnego


