
 

Urząd Gminy Miejsce Piastowe 
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe 

tel. 13 43 530 12, fax. 13 43 530 12 wew. 135 

www.miejscepiastowe.pl, gmina@miejscepiastowe.pl 

Karta usług 
Nr  GP/11 

Wydanie 1 

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 lub warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 

Miejsce załatwienia 
sprawy 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycyjnej, I piętro, pokój nr 108, 
tel. 13 43 097 50. 

Osoba 
odpowiedzialna 

Andrzej Szajna – inspektor 

Sposób załatwienia 
sprawy 

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji  
o warunkach zabudowy. 

Wymagane 
dokumenty 

1. Wniosek z załącznikami spełniający warunki art. 52 i 61 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

2. Kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji   
w przypadku inwestycji wymagających uzyskania decyzji środowiskowej. 

Formularz do 
pobrania 

Nie dotyczy. 

Opłaty Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 107,- zł. 
Opłata skarbowa płatna w kasie tut. urzędu lub na konto:  
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Miejscu Piastowym, 
nr konta: 22 8642 1041 2006 4100 1959 0001.  
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. 

Czas załatwienia 
sprawy 

Do 65 dni. 

Tryb odwoławczy 
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za 
pośrednictwem Wójta Gminy Miejsce Piastowe w terminie 14 dni licząc od daty 
otrzymania decyzji. 

Inne informacje Nie dotyczy. 

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), 

 ustawa 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. Nr 199, poz. 1227  
z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),  

 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,  
poz. 1635 z późn. zm.). 

 
 

Opracował:  
Andrzej Szajna 
Inspektor 
dn. 2011-07-12 

Sprawdził:   
Jan Węgrzyn 
Kierownik Referatu GP  
dn. 2011-07-13 

Zatwierdził:  
Marek Klara 
Wójt Gminy Miejsce Piastowe   
dn. 2011-07-14 
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