
……………………………………………………..    ……………………………..,dnia………………………. 
Imię i nazwisko/nazwa inwestora        miejscowość, data 

………………………………………………..    WÓJT GMINY CIECHANÓW 

……………………………………………….. 
Adres 

WNIOSEK O LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz.1945 z późn.zm.) wnioskuję o ustalenie lokalizacji inwestycji 
celu publicznego polegającego na: 

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

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

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

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

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

 w miejscowości/ ach/ …………………………………………………….obręb……..…………………………………… 

na działce/łkach nr ……………………………………………………………………………………………………………….. 

zgodnie z granicami terenu objętego wnioskiem przedstawionymi na załączonej do wniosku 
kserokopii mapy. 

Charakterystyka planowanej inwestycji: 

a) w zakresie infrastruktury technicznej 

- określenie zapotrzebowania na wodę ………………………………………………………………………………… 

- określenie zapotrzebowania na energię……………………………………………………………………………… 

- określenie sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków.…………………………………………… 

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

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

- określenie sposobu unieszkodliwiania odpadów ……………………………………………………………….. 

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

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

- określenie innych potrzeb …………………………………………………………………………………………………. 

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

a) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki 
zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym i gabarytów projektowanych obiektów 
budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w 
formie opisowej i graficznej – w załączeniu, 



b) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji ………………………… 

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

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

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

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

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

c) dane charakteryzujące wpływ planowanej inwestycji na środowisko..………….……………. 

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

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

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

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

d) w przypadku lokalizacji składowiska odpadów: docelowa rzędna składowiska 
odpadów; roczna i całkowita ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych 
odpadów; sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków; sposób 
gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu 
składowiskowego – w załączeniu……………………………………………………………………………….. 

                                                                                             
………………………………………………………………………………  
      podpis                                                       

Załączniki:   

1. kopia mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopia mapy katastralnej, przyjęta do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego teren którego wniosek dotyczy i obszar, na który 
ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 
1:2000, 

2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i 
zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia, gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz 
powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej, 

3. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107,00zł za wydanie decyzji oraz 17,00zł za 
pełnomocnictwo (zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U z 2018r.poz.1044 ze 
zm.) do kasy urzędu lub na konto BS Płońsk O/Ciechanów 51 8230 0007 3000 5019 2000 0001, 

4. prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jeżeli jest wymagana przepisami ustawy z 
dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 
2018r.poz.2081ze zm.). 

5. w przypadku, gdy wniosek składa osoba fizyczna podpisana klauzula informacyjna RODO. 



Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 
Ciechanów; 
2) kontakt do inspektora ochrony danych, e-mail: iod@gminaciechanow.pl, a także pocztą tradycyjną 
pod adresem: Urząd Gminy w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów; 
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
i w celu realizacji zadań Wójta Gminy Ciechanów jako organu administracji; 
Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. 
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w 
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; 
4)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania 
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art.4 ust.2pkt 1, art.50 ust 1, art.51 lub ust.2 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. 
poz.1945 z późn.zm.) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w 
sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO); 
5) Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów 
prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody; 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą 
archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Urzędzie Gminy Ciechanów, w szczególności 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji; 
7) w przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści 
swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać 
ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W 
przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym 
momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych; 
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO; 
10) w związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy Ciechanów, 
niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane. 

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

(data i podpis) 


