
                    
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 
Nr Or-I.-0151/86/09
Burmistrza Byczyny   
z dnia 29 czerwca 2009r.

Urząd Miejski w Byczynie
ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Gruntami

www.byczyna.pl    um@byczyna.pl

tel.  77/ 413-42-16, faks  77/ 413-41-50
NIP  751-10-04-089, REGON  000527931

OŚ

Data zatwierdzenia: 
06.07.2021 r.

w sprawie:

wydania decyzji o ustalenie lokalizacji  inwestycji  celu publicznego : 

1. Od czego zacząć?

Należy złożyć wniosek oraz poniższe załączniki:

Złożenie  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  ustalenie  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego

powinien zawierać  :

1)   określenie  granic  terenu  objętego  wnioskiem,  przedstawionych  na  kopii  mapy

zasadniczej  lub,  w przypadku  jej  braku,  na  kopii  mapy  katastralnej,  przyjętych  do

państwowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego,  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

2) Charakterystykę inwestycji obejmująca :

a)  określenie  zapotrzebowania  na  wodę,  energię  oraz  sposób  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  oraz  powierzchni  terenu  podlegającej

przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej.

c)  określenie  charakterystycznych  parametrów  technicznych  inwestycji  oraz  dane

charakteryzujące jej wpływ na środowisko,

3) w przypadku lokalizacji składowiska odpadów wniosek powinien zawierać :

a) docelową rzędną składowiska odpadów,

b0  roczną  i  całkowitą  ilość  składowanych  odpadów  oraz  rodzaje  składowanych

odpadów,

mailto:um@byczyna.pl
http://www.byczyna.pl/


c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,

d)  sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu

składowiskowego.

Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego:

1) kopia mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku , mapy katastralnej, przyjętych

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( z oryginalnymi pieczęciami)

w skali 1:500 lub 1:1000 ( bądź w skali 1 : 2000 w przypadku inwestycji liniowych),

obejmującą  całą  przedmiotową  działkę  oraz  obszar,  na  którym  inwestycja  będzie

oddziaływać, 

2)  jeden  egzemplarz  kserokopii  w/w  mapy  z  naniesionym  planowanym  sposobem

zagospodarowania terenu z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz granic

obszaru oddziaływania inwestycji ( załącznik graficzny do wniosku);

3)  decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  w  przypadku  inwestycji  ,  które

wymagają  przeprowadzenia  postępowania  w  sprawie  oceny  oddziaływania  na

środowisko ( z klauzulą ostateczności);

4)  w  przypadku  załatwiania  spraw przez  pełnomocnika,  należy   dołączyć  stosowne

pełnomocnictwo  oraz  oryginał  dowodu  i  uiszczenia  płaty  skarbowej  za  złożenie

dokumentu pełnomocnictwa ( w wysokości 17 zł );

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy?

- 598 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, niezależnie od rodzaju wniosko-

wanej inwestycji.

Uwaga: Z powyższej opłaty zwolnione są wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-

darowania  terenu  składane  przez  właścicieli  i  użytkowników wieczystych  terenu  wskazanego we  

wniosku ( bez względu na cel wydania tej decyzji)

- 17 zł oplata skarbowa od każdego przedłożonego pełnomocnictwa

Opłatę skarbową można wnieść w Urzędzie Miejskim za pomocą terminala przy użyciu karty płatniczej

lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie nr 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003

Tytułem : opłata za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy 

  

      Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy

W terminie do 65 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Do  w/w  terminu  ,  zgodnie  z  art.  51  ust.  2c  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu

przestrzennym nie  wlicza  się  terminów przewidzianych  w przepisach  prawa dla  dokonania

określonych czynności,okresów zawieszenia postępowania, okresów opóźnień spowodowanych

z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 



5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę?

Decyzja przesłana zostanie na adres wnioskodawcy

6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie:

1. Ustawa  z  dnia  27  marca  2013r.  O  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym

( Dz.U z 2021r.,z poz. 741 z późn.zm.  )

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r., o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1546

z późn.zm. )

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (  Dz.  U.

z 2021 r. poz. 735 )
7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien?
1) W/w decyzje  wydaje  się  tylko  i  wyłącznie  w przypadku terenu znajdującego  się   poza

opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (brak planu).

2)  Decyzje  o  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  na  terenach  zamkniętych  wydaje

Wojewoda.

3) O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego  oraz  decyzji  kończącej  postępowanie  zawiadamia  się  w  drodze  obwieszczenia

( tablica informacyjna, strona internetowa), a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej

miejscowości.  Inwestora  oraz  właścicieli  i  użytkowników  wieczystych  nieruchomości,  na

których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

4) W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany

do  ich  uzupełnienia  w  terminie  7  dni  (zgodnie  z  art.  64  §  2  k.p.a).  Nieuzupełnienie

dokumentacji w w/w terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

5)  Poprzez  inwestycję  celu  publicznego  należy  rozumieć  działania  o  znaczeniu  lokalnym  

(gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym), bez względu na status podmiotu podejmującego

te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami.

6)  Dla  inwestycji  ,  które  wymagają  przeprowadzenia   postępowania  w  sprawie  oceny

oddziaływania na środowisko ( określa je Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września

2019r.  W  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko),  przed

złożeniem wniosku  o  wydanie  decyzji  o  warunkach   zabudowy należy  uzyskać  ostateczną

decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. 

8. Co przysługuje wnioskodawcy?

Odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Opolu  za  pośrednictwem

Burmistrza Byczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

9. Wzór wniosku do pobrania: 

Wniosek do pobrania w pokoju nr 25 Urzędu Miejskiego w Byczynie 

w   załączeniu  

http://byczyna.pl/download/attachment/31956/or01-wniosek-o-wpis-do-centralnej-ewidencji-i-informacji-o-dzialalnosci-gospodarczej.pdf


Godziny urzędowania
Urzędu Miejskiego w Byczynie:

Poniedziałek - Wtorek
godz. 7.30 – 15.30

Środa
godz. 7.30 - 17.30

Czwartek 
godz. 7.30 - 15.30

Piątek
godz. 7.30 – 13.30

Wersja III


