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1. Nazwa sprawy  
 
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy 
 

2. Miejsce załatwienia sprawy  
Urząd Miejski w Lipianach – pokój nr 15 Referat ds. pozyskiwania środków 
pozabudżetowych, inwestycji i planowania przestrzennego.  
Poniedziałek-Piątek 7.00-15.00 
e-mail: planowanie @lipiany.pl lub umig@lipiany.pl (miejsce składania wniosku). 
 
3. Podstawa prawna  
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z  2015 r. poz. 199 z późn.zm.) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postepowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23). 
 
4. Wymagane dokumenty 
• Wniosek o ustalenie warunków zabudowy, zawierający wszelkie niezbędne informacje 

na temat planowanej inwestycji, (określenie granic terenu objętego wnioskiem, 
charakterystykę inwestycji obejmującą zapotrzebowanie na wodę, energię i sposób 
odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, charakterystykę zabudowy w tym 
gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawionych w formie 
opisowej i graficznej, określenie charakterystycznych parametrów technicznych 
inwestycji oraz dane charaktertyzujące jej wpływ na środowisko),  

• 2 mapy zasadnicze w skali 1:500 lub 1:1000, z widoczną całą granicą działki oraz  
w przypadku inwestycji liniowych w skali 1:2000, 

• Warunki techniczne przyłączy: elektroenergetycznego, wodno – kanalizacyjnego, 
gazowego.  

• Decyzję środowiskową, w przypadku inwestycji oddziałujących na środowisko,  
• Oryginał lub urzędowo poświadczony przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika 

patentowego odpis pełnomocnictwa w przypadku, kiedy inwestor działa przez 
pełnomocnika, 

• Dokumenty potwierdzające fakt bycia rolnikiem w przypadku zabudowy zagrodowej, 
(tj. oświadczenie, poświadczone przez burmistrza, wójta lub prezydenta miasta 
potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego, posiadanie kwalifikacji 
rolniczych, zaświadczenie potwierdzające zamieszkanie co najmniej od 5 lat w 
gminie, gospodarstwo rolne musi mieć minimum 1 ha użytków rolnych). 

 
5. Opłata  
Za decyzję o warunkach zabudowy pobiera się opłatę skarbową w kwocie 107,00 PLN. 
Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym. 
W przypadku osoby działającej z upoważnienia inwestora pobiera się opłatę w wysokości 
17,00 PLN.  
 

6. Termin załatwienia 
65 dni w przypadku decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Do terminu nie 
wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych 
czynności, okresów zawieszenia postepowania oraz okresów opóźnień spowodowanych  
z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 
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7. Sposób dostarczenia wniosku. 

1) Osobiście,  
2) pocztą. 

 
8. Sposób odbioru wniosku:  

1) osobiście,  
2) pocztą. 

  
3) Tryb odwoławczy 

Od decyzji Burmistrza Lipian przysługuje odwołanie za jego pośrednictwem do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania 
decyzji.  
 

4) Informacje dodatkowe 
 
5) Załączniki 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.  
 


