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NAZWA PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAWY: 

Decyzja o warunkach zabudowy   

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 

SYMBOL:  RPGNiG.6730, 6733 

 

Podstawa prawna:  

Art.52 ust.1 lub art.64 ust. i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717Z późniejszymi zmianami). 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY: 

* wniosek zawierający charakterystykę inwestycji obejmującą: 

   - zapotrzebowanie na media i inne potrzeby w zakresie infrastruktury  technicznej, a w razie          

     potrzeby określenie sposobu unieszkodliwiania odpadów ( dołączając w miarę możliwości wstępne        

     warunki techniczne zaopatrzenia w media, wydane przez gestorów sieci: Pelkom, Energa, Rejon                 

    Starogard Gdański- w zależności od potrzeb, 

-   określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i    

   zagospodarowania  terenu , w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów      

   budowlanych, w przypadku obiektu handlowego należy określić jego powierzchnię sprzedaży, 

-  określenie charakterystycznych parametrów inwestycji oraz dane określające jej wpływ na  

   środowisko lub  jego wykorzystywanie albo, 

-  raport oddziaływania na środowisko w przypadku gdy jego sporządzenie jest obligatoryjne  

  ( inwestycje wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r.- Dz. U. 2002  

  Nr 179, poz.1490) 

* 2 egz. Mapy ( w skali 1: 500 lub 1 : 1000, a dla inwestycji liniowych również 1: 2000 ) do celów  

  informacyjnych z uzbrojeniem terenu z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  

- mapa ewidencyjna 

  - Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, lub w przypadku jej braku , mapy katastralnej,  

   oznaczając na jednej z nich granice obszaru objętego wnioskiem  i obszaru, na który inwestycja   będzie      



   oddziaływać, a w przypadku inwestycji liniowej- proponowaną trasę sieci, wraz z wykazem  działek   

   przewidzianych do zagospodarowania w ramach inwestycji  włącznie z działkami związanymi z     

   towarzyszącą infrastrukturą techniczną, 

uwaga: 

1)W przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku 
pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą w wysokości 17,00 zł). 

  

Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników w wyżej wymienionych sprawach należy składać w 
sekretariacie Urzędu (pok. nr 16), dołączając należną opłatę skarbową (107 zł- nie dotyczy budownictwa 
mieszkalnego). 

 

II. OPŁATY: 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2006.225.1635).Kwota należnej 
opłaty skarbowej jest podana na formularzu wniosków. 

  

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

 wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej, w terminie okreslonym w art.35 k.p.a, 

 rozpatrzenie sprawy w trybie decyzji poprzedza wszczęcie postępowania administracyjnego (art.61 § 4 
k.p.a.).O wszczęciu postepowania administracyjnego oraz postanowieniach i decyzji kończącej 
postępowanie strony w sprawie zawiadamia się w drodze obwieszczenia,a także w sposób zwyczajowo 
przyjęty w danej miejscowości.Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości,na 
których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego zawiadamia sie na pismie, 

 w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przepisu 
art.31 § 4 kpa nie stosuje się, 

 decyzja wydana jest po upływie terminu do wniesienia uwag, wniosków lub zastrzeżeń, 

 

IV. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Urząd  Miasta i Gminy w Pelplinie, Referat Planowania, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Pelplin, 

Pl. Grunwaldzki 4, nr pokoju 21, tel.536-12-61 wew. 18 

 Stanowisko ds planowania przestrzennego i geodezji 

  Katarzyna Górna     

V. TRYB ODWOŁAWCZY:   

Samorządowe Kolegium odwoławcze za pośrednictwem Burmistrza  Miasta i Gminy Pelplin- zgodnie z 
pouczeniem zawartym w decyzji. 

VI. UWAGI: 

bez uwag 


