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DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY   NR Iw/01 

Podstawa prawna 
 art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 

Sposób załatwienia 

sprawy  
 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i doręczenie jej droga pocztową 

Wymagane  
dokumenty  

 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (dostępny na stronie 
internetowej urzędu bądź na stanowisku pracy), zawierający: 
 określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii 

mapy zasadniczej, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy 
i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 
1:1000 

 charakterystykę inwestycji, obejmującą: 
a) 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, 
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu, oraz 

charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 

przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, 
przedstawione w formie opisowej i graficznej 

c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji 
oraz, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko  

Opłaty  
 Opłata skarbowa od wydania decyzji o  warunkach zabudowy  -  107 zł; 

(nie podlega opłacie skarbowej budownictwo mieszkaniowe ). 
(opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 2)  

Termin załatwienia 
sprawy   

Ustawowy termin wynosi 2 miesiące. Niemniej jednak termin uzależniony 
jest od oczekiwania na uzgodnienie projektu decyzji z organami 

wymienionymi w ustawie 

Tryb odwoławczy  
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Strzyżowa. Odwołanie wnosi się 
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie 

Komórka  

odpowiedzialna  

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Drogownictwa, Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Halina Marczak – inspektor 
parter, pokój nr 11, tel. 276 13 54 wew. 39 

Inne informacje  
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, składa się 
w sekretariacie Urzędu Miejskiego 

Opracował:  Halina Marczak – inspektor – 02.11.2009 r. 
Sprawdził:  Andrzej Wąsik – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Drogownictwa, Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej -  05.11.2009 r.  
Zatwierdził:  Marek Śliwiński - Burmistrz Strzyżowa – 06.11.2009 r. 
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