
  

  

  

Wytyczne dla załączników do składanego wniosku:  

  

1) mapa: wg ustawy art. 52 ust 2  mapa wymagana do wniosku to mapa zasadnicza 1:1000             
(ew. 1:500), a w przypadku jej braku  mapa katastralna czyli ewidencyjna z  zasobu geod. 
kartograficznego. Mapa ma obejmować co najmniej dz. wnioskowaną oraz obszar                               
w sąsiedztwie (wokół działki wnioskowanej obszar w odl. 3 x szer. frontu działki).                                   
Dla inwestycji liniowych - dodatkowo mapa 1:2000  

2) na kserokopii w/w mapy wrysować cel inwestycji, np. dom mieszalny, budynek gospod. itd.  

3) opisać inwestycję – pkt. 5 wniosku lub dołączyć projekt inwestycji  

4) uzgodnienie z ZGM wpisać we wniosku (woda, ścieki)  – pkt. 3 i 7 lub odrębne pismo o 

uzgodnieniu  

5) uzgodnienie z zarządcą drogi wpisać we wniosku – pkt 8 lub odrębne pismo o uzgodnieniu  

6) uzgodnienie z Energą wpisać we wniosku – pkt 9 lub odrębne pismo o uzgodnieniu  

7) dowód uiszczenia opłaty – 598 zł  

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o 

ustaleniu warunków zabudowy i wynosi 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez 

właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości. 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). 

Bank Spółdzielczy w Skórczu - Nr konta 90 8342 0009 0000 0996 2000 0001  

8) w przypadku pełnomocnika należy złożyć oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność przez 

Notariusza pełnomocnictwa dot. występowania w imieniu Inwestora – opłata skarbowa 17,00 

zł na w/w konto Urzędu  

  

Zgodnie z ustawą z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U z 2018r poz. 1945 ze zm.) wniosek  o wydanie decyzji  powinien 

zawierać :  

  

Art. 52. 1. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora.   

2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:   

1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy 

zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek 

dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w 

stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;   

2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:   

a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub 

oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w 

razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,   

b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki 

zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych 

obiektów  budowlanych  oraz  powierzchni  terenu  podle-gającej  przekształceniu,  

przedstawione w formie opisowej i graficznej,   

c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane 

charakteryzujące jej wpływ na środowisko;   

  

  



  

  

  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2081 ze zm.) wydanie decyzji wzizt dla 

inwestycji które mogą znacząco oddziaływać na środowisko(zawsze lub potencjalnie) jest 

poprzedzane wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zatem istotna jest ocena 

planowanego przedsięwzięcia (rodzaj planowanej produkcji, skala produkcji, liczba 

planowanego zatrudnienia itd.) pod tym kątem.     

Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r  prawo ochrony środowiska (t.j. 

Dz.U. z 2018r poz. 799 ze zm.)  informacja o oddziaływaniu na środowisko powinna 

zawierać informacje określone w art. 49 ust 3 , tj. dane o:  

1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia  

2) pow. zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz o dotychczasowym  

sposobie ich wykorzystania oraz  pokryciu szatą roślinną 3) rodzaju technologii  

4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia   

5) przewidywanej ilości  wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, 

materiałów, paliw oraz energii  

6) rozwiązaniach chroniących środowisko  

7) rodzajach  i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska  substancji lub energii 

przy zastosowaniu rozwiązań  chroniących środowisko   

  

  



          

  

  

  

  

  


