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Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)
 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 Dwa EGZEMPLARZE KOPII MAPY ZASADNICZEJ lub, w przypadku jej braku, kopii mapy
katastralnej, obejmujących teren, którego dotyczy wniosek oraz obszar, na który ta inwestycja
będzie oddziaływać - w skali 1:500 lub 1:1000, a w przypadku inwestycji liniowych również w skali
1:2000
 Dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego (w przypadku występowania o
wydanie decyzji dla zabudowy zagrodowej).
 W przypadku obsługi komunikacyjnej poprzez służebność gruntową obowiązek udokumentowania
tej służebności, np. akt notarialny
 W przypadku, gdy planowana inwestycja jest wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz.U.2016.71) do wniosku należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art.
72 ust. 1 pkt 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
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm).
 Dokumenty od gestorów sieci zaświadczające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest
wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego (art. 61 ust1 pkt. 3 Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym)

Forma
załatwienia
sprawy

Decyzja

Opłaty

107,00 ZŁ
(Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej,
wydawanie oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego);

Miejsce
złożenia
wniosku
Termin
rozpatrzenia
wniosku
Tryb
odwoławczy
Jednostka
odpowiedzialna
Uwagi

Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97- 310 Moszczenica
Biuro Obsługi Mieszkańca

2 miesiące
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za
pośrednictwem Wójta Gminy Moszczenica w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
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