


2. ZawartoSC wniosku (zgodnie z art. 7 ust. 7):  
23. - ZBU$CZNIK NR I - Granice terenu objqtego wnioskiem (pnedstawione na kopii mapy 
zasadniczej lub w pnypadku jej braku na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 lub wiqkszej) 

ZAkLJjCZNII: ! l i  ? I Granite terenu ob j~ iegs wnioskiern-rystariek 

2.2. Planowana minimalna i maksymalna powierzchnia uiytkowa mieszkari: 
minimalna: 2% COO n;2 
maksymalna: 23 O X  m2 

2.3. Pianowana minimalna i maksymalna liczba mieszkan: 
minimalna: 435 
maksymalna: 455 

2.4. Okreslenie zakresu inwestycji pneznaczonego na dziahlnoSc handlowq i ustugowq (naleiy 
wskazaC wskazniki powierzchniowe i procentowe zgodnie z art. 3): 

3rak azfalzir~ascr hai?d:owej i uslugowej 

2.5. - +BU+CZNIK NR II - OkreSlenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i 
uzbrojenia terenu: 

ZALijCZNkK zr  ? , I !  04reSIenie zrniar? dotychczascwyn: sposobie zagospodarowania t 

~izbrejenia terenu-opis. rysunek 

2.6. - ZAU$CZMIK PIR I I I  - Analiza powiqzania inwestycji z uzbrojeniem terenu: 
7I"tC,+CZN!K t.:r 1 E l i  Arializa pnwiazafiia inv~estycji z uzhrojeniem terenu-cpis. rysunek 

2.7. Charakterystyka inwestycji obejmujqca okreslenie: 
A. zapotrzebowania na wode, energig oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania Sciekow, a 
takie innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, niezbqdnej liczby miejsc postojowych, jak rbwniet 
sposobu zagospodarowywania odpadow 

.................................... woda z wodociqgu miejskiego 4401 m3Irn1esrqc 
z ujqcia wlasnego ................................................................ brak 
Scieki do kanalizacji miejskiej ................................... .440'l n73irniesiqc 
do zbiornikow bezodpiywowych (szambo) .................................... brak 
do oczyszczalni na terenie inwestycji .......................................... brak 
gaz do celow bytowych .................. ..... ... ........................... ..brak 
do celow gnewczych ........................................................... ..brak 
cieplo z sieci miejskiej ...................................................... 2269kW 
z wlasnego f rodta ciepia ......................................................... brzk 
energia elektryczna z sieci miejskiej ...................................... 100G kW 
inne media 
sposob odprowadzania w6d opadowych, oczyszczania Sciekow i unieszkodliwiania 
odpadow: 
Wody cwadowe czqSci3wo bqda retencjot~ovvane w zbiorniku retencyjnym pod rampa w 
garaiu podzierr-nym idahre odprowadzenie po ~rslaniu opaddw). czgsciowo odproivadzane 
i:czpcrSre:$r;io do miejsgiej sieci ogolnospiawnej wody opadowe z terenu parkingu i terenu 
iwal-dzoncgo przed odprawadzeniem do sieci rniejskiej bedq podczyszczone w separatorze 
~o~opockodnym, Scieki sanitari~e odpsowadzane bedq bezposrednio do miyskiej sieci 
og&lnosp!awnej poprzez rstt~iejqce przylqcze og6tnosp4awne. 

Liczba miejsc parkingowych: 
s na lokal mieszkalny: 1 5 miqsca parkingowegc !la lokal r-fiieszkalny 

na budynek mieszkainy jednorodzinny (w ktorym nie zosta+y wydzielone lokale mieszkalne): 
Mi@ doty;z!i 
na katde rozpoczgte 100 m2 pow. catkowitej obiektu stanowiqcego inwestycjq towarzyszqcq: 
Brai: :?westycji towa:zyszqcej. 












































































































































































































































