
 URZĄD GMINY BIERZWNIK 
ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik 

tel.: 957680130, fax.: 957680111, e-mail:  urzad@bierzwnik.pl 
Nr: 

0143-KI-74 

 

Wersja: 02 KARTA INFORMACYJNA 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                  

Sprawa Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

Podstawa Prawna 

Art. 50 ust. 1, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                      

i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) 

Art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) 

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

U. z 2013 r., poz. 267) 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 

1282 z późn. zm.) 

Miejsce załatwienia sprawy 
Urząd Gminy Bierzwnik 

Pok. Nr 14 

Jednostka odpowiedzialna 
Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego 

Tel. 664 011 220 lub 95 768 01 30 

 

Wymagane dokumenty 

1. Wniosek ( wzór w pliku do pobrania) o wydanie decyzji ustalającej 

lokalizację inwestycji celu publicznego powinien zawierać określenie:  

a) granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii 

mapy zasadniczej lub - w przypadku jej braku - kopii mapy katastralnej, 

obejmującej 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 /oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem/ 

b) charakterystyki inwestycji, obejmujące:    

 określenie zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu 

odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w 

zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby sposobu 

unieszkodliwiania odpadów, 

 określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz 

charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 

przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, 

przedstawionych w formie opisowej i graficznej, 

 określenie charakterystycznych parametrów technicznych 

inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko  

/oryginał/Wyrys z mapy ewidencji gruntów obrazujący położenie działek 

objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz działek sąsiadujących oraz 

wyrys z mapy sytuacyjno-wysokościowej dla obszaru jak wyżej /oryginał/ 

2. Wyrys z mapy ewidencji gruntów obrazujący położenie działek objętych 

zamierzeniem inwestycyjnym oraz działek sąsiadujących oraz wyrys z 

mapy sytuacyjno-wysokościowej dla obszaru jak wyżej /oryginał/ 

3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności 

/oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/Uzyskanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla 

planowanych: 

 przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisk 

 przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko 

4. W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do 

reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub jego odpis urzędowo 

poświadczony/ 

 

 

Opłaty 

 od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 107 zł            

(z wyjątkiem budownictwa mieszkaniowego);  

 od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 

zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, 

zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony 
od opłaty skarbowej). 

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy (parter) 

lub na konto: 

Urząd Gminy Bierzwnik 

ul. Kopernika 2 



73-240 Bierzwnik   

GBS Barlinek odział Bierzwnik 

86 8355 0009 0019 3584 2000 0006 

Termin załatwienia sprawy 
Załatwienie sprawy zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.               

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Tryb odwoławczy 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, 

Pl. Batorego 4, 70 – 207 Szczecin, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję         

w terminie 14 dni od daty doręczenia  stronie decyzji. 

 

Uwagi 

 

Dokumenty do pobrania Zał. – wzór wniosku   

 

 

 


