
Czerwin, dnia ……………………… r.
…………………………………………

(wnioskodawca)

…………………………………………

…………………………………………               WÓJT GMINY CZERWIN
(kod pocztowy, adres)                Plac Tysiąclecia 1

               07-407 Czerwin
…………………………………………

(telefon kontaktowy)

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) proszę o ustalenie lokalizacji
inwestycji  celu  publicznego  w  miejscowości  …………………………………………….
gmina  Czerwin na terenach nieruchomości  oznaczonych  na  mapie  ewidencji  gruntów
numerami geodezyjnymi:
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....

I. GRANICE  TERENU  OBJĘTEGO  WNIOSKIEM
Na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, w skali  
1:  500,  1:1000,  1:  2000*   przyjętych  do  państwowego  zasobu  geodezyjnego  
i kartograficznego, obejmujących teren, którego  wniosek  dotyczy, określono granice terenu
objętego  wnioskiem  ciągłą  linią  koloru  …………………………  i  cyframi/literami*
………………………… . 
Jednocześnie na tej samej mapie określono linią przerywaną koloru …………………………
i cyframi/literami*   ………………………… granice obszaru, na który ta inwestycja  będzie
oddziaływać (art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

II. RODZAJ I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI  
(z  podaniem  jej  długości  i  cech  charakterystycznych,  w  oparciu  o  informacje  przedstawione  w  formie
opisowej i graficznej, stanowiącej załącznik do wniosku)

……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
(np. budowa, przebudowa, remont drogi powiatowej, gminnej, sieci elektroenergetycznej itp. - podać wszystkie
elementy inwestycji: drogi, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej itp.)

*- niepotrzebne  skreślić



III. OPIS  PLANOWANEGO  SPOSOBU  ZAGOSPODAROWANIA   TERENU
(określenie  planowanego  sposobu  zagospodarowania  terenu  oraz  charakterystyki  zabudowy  
i  zagospodarowania  terenu,  w tym przeznaczenia  i  gabarytów  projektowanych  obiektów budowlanych,  
w oparciu o informacje przedstawione w formie opisowej i graficznej) 

……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....

IV. OBSŁUGA  KOMUNIKACYJNA:
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....

V. OKREŚLENIE  CHARAKTERYSTYCZNYCH  PARAMETRÓW  
     TECHNICZNYCH  INWESTYCJI

(w  tym:  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)

……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....

VI. DANE  CHARAKTERYZUJĄCE  WPŁYW  INWESTYCJI  NA  ŚRODOWISKO
(podać  w  przypadku  gdy  inwestycja  nie  wymaga  decyzji  środowiskowej  /  raportu   oddziaływania
przedsięwzięcia  na  środowisko /lub sygnatura i data wydanej ostatecznej decyzji środowiskowej)

……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....

……………………………………
(podpis)

Czerwin, dnia ………….……………r.

*- niepotrzebne  skreślić



ZAŁĄCZNIKI:

1. Kopia  mapy zasadniczej  z  naniesionymi  granicami  terenu  objętego  wnioskiem i  obszaru,  na  który
inwestycja będzie oddziaływać - w 2 egzemplarzach (1 egz. mapy bez naniesień),

2. Określenie zamierzenia inwestycyjnego przedstawione w formie opisowej oraz graficznej (określenie
planowanego sposobu zagospodarowania  terenu oraz charakterystyki  zabudowy i  zagospodarowania
terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych)

3. Wypis z rejestru gruntów – pełny dla terenu objętego wnioskiem, skrócony dla obszaru oddziaływania,
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawana na podstawie ustawy z dnia 3 października

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) i
Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) – w odniesieniu do przedsięwzięć
mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na środowisko oraz  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko*.
Uwaga:  Decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  wydawana  jest  na  wniosek  podmiotu
planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, przez organ wskazany w art. 75 ww. ustawy. Zgodnie z
art. 72 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 tej ustawy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje
przed  uzyskaniem  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego.  Decyzję  o
środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. 

5. Pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej* – w przypadku ustanowienia
pełnomocnika, 

6. Opłata skarbowa w wysokości 107 zł.

Pouczenie:
W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, organ I instancji wezwie wnioskodawcę w trybie art. 64 §2
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
późn. zm.)  do usunięcia braków w wyznaczonym terminie,  nie krótszym niż siedem dni,  z pouczeniem, że
nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Informacja dla wnioskodawcy
W celu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego należy złożyć kompletny wniosek.
1. Stawki opłaty skarbowej:
• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 107 zł;
• przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby – 56 zł;
•  złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub
kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
•  od  dokonania  czynności  urzędowej  –  z  chwilą  dokonania  zgłoszenia  lub  złożenia  wniosku  o  dokonanie
czynności urzędowej,
• od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu
lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji  publicznej.  Opłatę skarbową wpłaca się z
chwilą powstania obowiązku jej zapłaty – art. 6 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ppkt g) ww. ustawy nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej 
albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub 
kopii w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.
Zgodnie  z  art.  2  ust.  1  pkt  2)  ww.  ustawy nie podlega  opłacie  skarbowej  dokonanie czynności  urzędowej,
wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

*- niepotrzebne  skreślić
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