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Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej
WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
pok. nr 11
Anna Werys
Tel. (041) 3841048 wew. 44
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00
PODSTAWA PRAWNA
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) – art. 59 ust 1 i 2,
art. 60 ust 1 i 4, art. 61 ust 1
WYMAGANE DOKUMENTY
 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy PGK-W02(do pobrania
w pokoju nr 11)
 Kopia mapy zasadniczej (katastralnej) w skali 1:500; 1:1000 przyjętej
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
obejmującej obszar, którego wniosek dotyczy i obszar, na który
inwestycja będzie oddziaływać z oznaczeniem granic terenu objętego
wnioskiem – 2 szt.
 Graficznie przedstawiony planowany sposób zagospodarowania
terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu,
w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiekt
 oświadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej oraz
warunkach przyłączenia obiektu budowlanego do sieci
dystrybucyjnej
 oświadczenie o zapewnieniu dostawy wody oraz warunkach
przyłączenia obiektu budowlanego do sieci wodociągowej
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dot. inwestycji
mogących znacząco oddziaływać na środowisko)
OPŁATY

TERMIN ZAŁATWIENIA
SPOSÓB ODWOŁANIA
UWAGI

Sporządził:
Anna Werys

Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225
poz. 1635 z póź. zm.) pobiera się opłatę skarbową w kwocie:
 107 zł – za wydanie decyzji o warunkach zabudowy ( bud.
mieszkalne zwolnione z opłat skarbowych)
 56 zł – za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozłów. Opłaty
nie pobiera się za decyzję dot. budynków mieszkalnych.
Uzależniony od stopnia złożoności sprawy zgodnie z obowiązującymi
przepisami
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji.
Brak

Sprawdził:
Sylwia Maślak

Zatwierdził:
Wójt – Jan Zbigniew Basa

Ostatnia aktualizacja: 02.11.2015 r., karty są aktualizowane co 3 miesiące.

