
 
 

 

 
Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze 

 
Ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, tel. /0 – 16/ 642 31 42, 
                                                                    fax. /0 – 16/ 642 66 30 
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www.kanczuga.pl  

Godziny otwarcia Urzędu: poniedziałek – piątek: 7.30-15.30, środa: 7.00-15.00 

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI 
CELU PUBLICZNEGO 

  NR RG/02 

Podstawa prawna 

� art. 50, 51 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) 

� Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej(Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z 
późn. zmianami) 

Sposób załatwienia 
sprawy  

� Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
i doręczenie jej drogą pocztową 

Wymagane  
dokumenty  

� Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zawierający: 
− określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionym na kopii 

mapy zasadniczej, 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,  

− 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, przedstawione w formie opisowej i graficznej,  

c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych 
inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, 
dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko 

Opłaty  

� opłata skarbowa: 
-opłata od wydania decyzji – 107 zł 
-przeniesienie decyzji – 56 zł  
-nie podlega opłacie wydanie decyzji w sprawie budownictwa 
mieszkaniowego 
(opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga, pok. nr 30, II 
piętro lub na rachunek bankowy Nr 52 9096 0004 2004 0041 6713 0001) 

Termin załatwienia 
sprawy   

Niezwłocznie , nie później jak w ciągu miesiąca ,a w sprawach szczególnie 
skomplikowanych  2 miesiące. Niemniej jednak termin uzależniony jest od 
oczekiwania na uzgodnienie projektu decyzji z organami wymienionymi 
w ustawie. 

Tryb odwoławczy  
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga, w 
terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. 

Komórka  
odpowiedzialna  

Inspektor ds. budownictwa i rozwoju gospodarczego. 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Grzegorz Magoń – Inspektor 
Ip, pokój nr 20, tel. 016 642 37 10 

Inne informacje  
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, składa się 
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga p.13 lub drogą pocztową 

Opracował:  Grzegorz Magoń - Inspektor – 21.06.2016 r. 
Sprawdził:  Teresa Argasińska  – Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga -  21.06.2016 r..  
Zatwierdził:  Jacek Sołek  – Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga – 21.06.2016 r. 

 
 


