KARTA USŁUGI
Urząd Miejski
w
Koluszkach

GP.6730
Ustalenie warunków zabudowy

Data zatwierdzenia:
01.01.2014r.

Komórka
organizacyjna:

Referat zagospodarowania przestrzennego
i gospodarki nieruchomościami

Tel./Fax:

tel i fax: 44 725-67-00; 44 714-58-40

PODSTAWA PRAWNA

•
•
•

ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz.
267 z późn. zm.),
ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.
z 2012r., poz. 647 z późn. zm.),
ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1628 z późn.zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY

•
•

•

•

•

•

wniosek o ustalenie warunków zabudowy – w załączeniu,
1 egz. aktualnej kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej, w skali
1:500 lub 1:1000 przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i opatrzonej
oryginalną pieczęcią P.O.D.G i K dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Mapa swym zakresem musi
obejmować teren, którego dotyczy wniosek i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać
wraz z terenem przyległym, w odległości minimum trzykrotnej szerokości frontu nieruchomości
przeznaczonej pod inwestycje, nie mniejszej niż 50 m.
Kopię w/w mapy można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z/s 90-002 Łódź, ul. Tuwima 28,
1 egz kopii w/w mapy z oznaczeniem granic terenu inwestycji, obszaru oddziaływania inwestycji
oraz przedstawionym w formie graficznej planowanym sposobem zagospodarowania terenu
przeznaczonego pod inwestycję,
warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji
sanitarnej, gazowej (w zależności od charakteru planowanej inwestycji) lub umowy (bądź
zapewnienia) potwierdzające możliwość przyłączenia nieruchomości do w/w sieci infrastruktury
technicznej, podpisane (bądź wydane) przez właściwego gestora sieci,
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (wyłącznie w przypadku planowanych przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko), wydawana w trybie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.
U.
z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.),
inne (pełnomocnictwo, upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy).

OPŁATY

•
•

Opłata skarbowa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U.
z 2014r., poz. 1628 z późn. zm.): uiszczana przy składaniu wniosku,
za wydanie decyzji o warunkach zabudowy – 107 zł,
za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy – 56 zł,
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za udzielone pełnomocnictwo – 17 zł
Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności
urzędowej.

•

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Koluszkach
przelewem bankowym lub w kasie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

•

zgodnie z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać w:
• Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach z/s 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65, w godzinach
pracy Urzędu, tj.:
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8:00 – 16:00
we wtorki w godz. 8:00 – 17:00
w piątki w godz. 8:00 – 15:00
OSOBY DO KONTAKTU

•
•

Krzysztof Majchrzak inspektor, pok. nr 209
Maria Gołgowska kierownik referatu, pok. nr 209

tel. 44 725 67 52
tel. 44 725 67 51

DOKUMENT WYJŚCIOWY

Decyzja wydawana przez Burmistrza Koluszek
TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem
Burmistrza Koluszek, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronom.
INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Decyzję wydaje się po uzgodnieniu z właściwymi organami zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.)
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Koluszki, dnia ..........................................
Imię wnioskodawcy *)
Nazwisko wnioskodawcy *)

BURMISTRZ KOLUSZEK

Adres wnioskodawcy *)

ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Występując: - w imieniu własnym
- z pełnomocnictwa ................................................................................................................................
Zgodnie z art. 52, w zw. z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagosp. przestrz.
**)
proszę o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji :
- budowa obiektu budowlanego (w tym rozbudowa , nadbudowa ...)
- rozbiórka obiektu budowlanego
- wykonanie robót budowlanych (w tym przebudowa ...)
- zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
- inny rodzaj inwestycji
polegającej na :

**)
.....................................................................................................................................................................................
..........
.....................................................................................................................................................................................
...........
.....................................................................................................................................................................................
...........
na nieruchomości oz. nr ewid. ...................................... w obrębie ................................ ............................
.............................................................................................................................................................................
1.

Granice terenu objętego wnioskiem oraz obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać

(granice
terenu
objętego
wnioskiem
koloru .......................................................)

ozn.

lit.................................;

wkreślono

linią

(granice obszaru oddziaływania inwestycji ozn. lit. ………….............; wkreślono linią
koloru ................................................)

przedstawiono na kopii mapy zasadniczej :
w skali 1 : 500
w skali 1 : 1000
w skali 1 : 2000 ( w przypadku inwestycji liniowych )
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**)
- do wniosku należy załączyć wyłącznie kopie map przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- kopia mapy powinna przedstawiać aktualny stan zagospodarowania zarówno nieruchomości objętej wnioskiem, jak i
nieruchomości
sąsiednich,
- mapa musi przedstawiać co najmniej obszar w granicach, znajdujących się w odległości nie mniejszej niż
trzykrotna
szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy oraz nie mniejszej niż 50 metrów
- w przypadku załączenia do wniosku kserokopii mapy zasadniczej , należy potwierdzić jej zgodność z
oryginałem własnoręcznym podpisem oraz klauzulą „ potwierdzam zgodność z oryginałem” )

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:
2.1- Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu (w formie opisowej i graficznej)
........................................................................................................................................................................................
...................
........................................................................................................................................................................................
................... (opisać oraz przedstawić na 1 egzemplarzu kopii mapy zasadniczej np. zabudowa wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa, na granicy z działką sąsiada - wraz z podaniem nr ewidencyjnego działki sąsiedniej, miejsca postojowe, główny wjazd
lub wejście na działkę itp.)

2.2- Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu (w formie opisowej i graficznej)
[określić przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych (m. in. ilość kondygnacji, przewidywana pow. za budowy, pow. terenu podlegająca przekształceniu, szerokość elewacji frontowej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, geometrię dachu - kąt nachylenia, wysokość głównej kalenicy i układ połaci dachowych, kierunek głównej kalenicy da chu w stosunku do frontu działki itp.), przedstawione w formie opisowej i graficznej (np. na jednym egzemplarzu kopii mapy
zasadniczej), w przypadku obiektu handlowego - określenie również powierzchni sprzedaży];

powierzchnia

zabudowy

budynku:

..............................m2,

powierzchnia

terenu

podlegająca
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przekształceniu…………..m , liczba kondygnacji nadziemnych:...................................,budynek podpiwniczony:
tak /nie***) , poddasze użytkowe: tak /nie***) , szerokość elewacji frontowej...................m, wysokość do górnej
krawędzi elewacji frontowej ( do okapu) ……………m, dach ....................spadowy, kąt nachylenia połaci dachowych:………..0, wysokość budynku do głównej kalenicy………m, kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki…...................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………

2.3- Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji
.....................................................................................................................................................................................
...........
.....................................................................................................................................................................................
...........
.....................................................................................................................................................................................
...........
(np. dla nośników energii elektrycznej maksymalne wielkości obciążenia; wielkości przekroju przewodów rurowych; maksymalne wartości promieniowania elektromagnetycznego; określenie poziomu hałasu; rodzaj przewidywanych zasadniczych
materiałów budowlanych itp. )

2.4- Określenie zapotrzebowania
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-w
wodę .......................................................................................................................................................................
.................
- w energię
elektryczną ..................................................................................................................................................................
...
- w energię
cieplną ........................................................................................................................................................................
....
- odprowadzenie lub oczyszczanie ścieków
sanitarnych...................................................................................................................
- sposób unieszkodliwiania
odpadów ..............................................................................................................................................
jeżeli istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy załączyć do niniejszego wniosku umowę zawartą pomiędzy właściwym gestorem sieci a inwestorem gwarantująca możliwość korzystania z tej sieci

2.5- Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko
....................................................................................................................................................................
..........
....................................................................................................................................................................
...........
3. Zgodnie z art. 61 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podaję poniższe informacje:
- charakterystyka sąsiedniej zabudowy:
(należy podać m. in., szerokości elewacji frontowych, wysokości górnych krawędzi elewacji frontowych, ich gzymsów lub
attyki, geometrię dachu (w tym: kąt nachylenia, wysokości główne kalenic i układy połaci dachowych, a także kierunki głów ne kalenic dachów do frontów działek)

powierzchnia zabudowy budynku: ..........m2, wysokość zabudowy: ............ m, liczba kondygnacji nadziemnych:
...........,
tak/nie***),

dach............ spadowy, kąt nachylenia połaci dachowych: .................0, budynek podpiwniczony:
poddasze

użytkowe:

tak

/nie ***) ,

szerokość

elewacji

frontowej...........m,.........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...........
- dostęp do drogi publicznej :
..................................................................................................................................................................................
...........
.....................................................................................................................................................................................
...........
( w przypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej należy przedstawić prawo przejścia i przejazdu
przez nieruchomości sąsiednie )

4. W myśl art. 53 ust. 3 pkt. 2 w/w ustawy podaję informacje o stanie faktycznym i prawnym
nieruchomości

....................................................................................................................................................................
..........
(obciążenia nieruchomości np. służebności, właściciele i użytkownicy wieczyści – z jednoczesnym wskazaniem ich
adresów korespondencyjnych ).
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.....................................
..........
czytelny
podpis

Załączniki :
- 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej (jeden z zaznaczonymi granicami terenu objętego wnio skiem,
granicami oddziaływania oraz planowanym zagospodarowaniem działki – patrz pkt 2.1 oraz
2.2, drugi bez ww. oznaczeń graficznych)
- warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej;

-

inne załączniki :
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