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Przedmiot sprawy

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Kogo dotyczy?

Osób fizycznych i prawnych.

Co przygotować?

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Nie dotyczy

Jak wypełnić
dokumenty?

Nie dotyczy

Ile muszę zapłacić?

Za wydanie decyzji zapłacisz 107 zł. Opłacie nie podlegają jednostki i osoby prawne i fizyczne wymienione
w art.7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012r., poz.1218). Nie podlega
opłacie wydanie decyzji w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Po przygotowaniu wniosku, a w przypadku inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, dodatkowo po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o dostępie do informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U z 2008 r., Nr 199, poz.1227).

Gdzie załatwię
sprawę?

Dokumenty możesz :
 przesłać na adres: Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie , Al.Marszałka J
Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
.........................................................
 złożyć osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu (Punkt Obsługi Klienta)
Dodatkowe informacje uzyskasz pod nr tel. 89 5232620

Czy sprawę załatwię
drogą
elektroniczną?

Nie

Co zrobi urząd?

Wydamy decyzję o warunkach zabudowy
W przypadku braków w dokumentacji poprosimy Cię o jej uzupełnienie.

Jaki jest czas
realizacji?

Twoją sprawę załatwimy niezwłocznie.
W przypadku gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego czas może wydłużyć się do 2 miesięcy.

Jak się odwołać?

Od wydanej decyzji możesz odwołać się do ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego
planowania i zagospodarowania przestrzennego.
/ Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej/. Odwołanie musisz wnieść za pośrednictwem
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji.
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Informacje
dodatkowe

Wymogi jakie musisz spełnić w momencie ubiegania się o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego zawarte są w art. 51ust.2 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

Podstawa prawna

Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. ,
poz. 267 t.j.)
Art. 59, art. 60, art. 61 ust.1-5 oraz art. 52, art. 53 ust. 3-5c, art. 54, art. 55 i art. 56 ustawy z dnia
23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)
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