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KARTA USŁUGI

Nr karty:

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI CELU PUBLICZNEGO

Miejsce załatwienia sprawy

Wymagane dokumenty

Opłaty

Urząd Miejski w Lubniewicach REFERAT INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI
I piętro pokój nr 10 tel. 95755 7052 wew. 5,
budownictwo@lubniewice.pl
- wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, który
winien spełniać wymagania zawarte w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i
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
inwestycja ta będzie oddziaływać, w skali 1:500, lub 1:1000, a w
stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000);
2. charakterystykę inwestycji, obejmującą:
- określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu
odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w
zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu
unieszkodliwiania odpadów;
- 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,
- określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji
oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;
3. w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
a) docelową rzędną składowiska odpadów,
b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje
składowanych odpadów,
c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub
unieszkodliwiania gazu składowiskowego;
- w przypadku ustanowienia pełnomocnika należy złożyć oryginał
pełnomocnictwa;
- dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

opłata skarbowa: 598 zł, płatna z chwilą złożenia wniosku o
wydanie decyzji na konto Urzędu Miejskiego /nr konta 53 8369
0008 0050 0018 2000 0010 (z adnotacją „za wydanie decyzji o
warunkach zabudowy); /wydanie decyzji o celu publicznego na
wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu,
którego dotyczy wniosek – zwolnienie z opłaty/;

- opłata skarbowa: 17 zł, płatna z chwilą złożenia dokumentu
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego
odpisu, wypisu lub kopii na konto Urzędu Miejskiego.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowe.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Termin składania dokumentów bezterminowo
Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 65 dni na wydanie decyzji o
Termin realizacji
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Do terminu załatwienia
sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa, do
dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania
oraz opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn
niezależnych od organu.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego
Tryb odwoławczy
Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., które należy wnieść za
pośrednictwem Burmistrza Lubniewic w terminie 14 dni od daty
doręczenia.
Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w
trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się
prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej,
który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i
prawomocna. Wobec powyższego zrzeczenie się przez stronę
postępowania prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem
możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego.
Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
Informacje dodatkowe
przestrzennym, przez inwestycję celu publicznego należy rozumieć
działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym
(powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym
(obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne),
oraz metropolitalnym (obejmującym obszar metropolitalny) 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 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Formularze, wnioski, druki

Na pojęcie "inwestycji celu publicznego" składają się dwa elementy,
których łączne wystąpienie jest warunkiem koniecznym takiego rodzaju
inwestycji. Pierwszy element stanowi określenie przedmiotu inwestycji,
jakim jest realizacja celu publicznego wskazanego w art. 6 ustawy o
gospodarce nieruchomościami, a drugi element stanowi przypisanie
inwestycji znaczenia lokalnego (gminnego) lub ponadlokalnego.
Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym inwestycja celu publicznego jest
lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku
- w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów
wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Wniosek można złożyć w sekretariacie Urzędu -I piętro lub w pokoju nr
10 – I piętro
Wniosek o wydanie decyzji celu publicznego, który powinien zawierać
załącznik do niniejszej karty.

Sporządził: Joanna Kozakiewicz - inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego

