Załącznik do Zarządzenia Nr 120.51.2018
Burmistrza Grodkowa
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Karta usługi
Numer karty usługi: IGP.0143.2.2018
Data utworzenia/ aktualizacji: 17-10-2018
Nazwa usługi:
Wydział/komórka
odpowiedzialna:
Miejsce załatwienia sprawy:
Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Wysokość opłaty skarbowej:

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu
Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
pok. nr 38, tel. 774040312,
art. 50 i 51, art. 59, 60 i 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, ze zm.)
1) wniosek,
2) 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej z oznaczeniem: granic
terenu objętego wnioskiem, obszaru oddziaływania inwestycji
oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu z częścią
graficzną określającą sposób zagospodarowania terenu, mapa
bez oznaczeń. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500
z zasobów POGiK w Brzegu w przypadku jej braku kopia mapy
katastralnej, obejmująca teren, którego wniosek dotyczy oraz
obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać a także teren
podlegają przekształceniu w odległości nie mniejszej niż
trzykrotna szerokość frontu działki (od strony drogi wjazdowej)
objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50 metrów
a w przypadku inwestycji liniowej dopuszczalna skala mapy
1:2000,
3) Opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania. Część graficzna i opisowa inwestycji,
4) Wykaz działek w przypadku inwestycji liniowych lub braku
miejsc w części C,
5) Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
upoważniającego pełnomocnika do występowania w imieniu
inwestora (wnioskodawcy),
6) W przypadku składania wniosku przez osobę prawną – „odpis
aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” KRS lub Statut
(Regulamin) Stowarzyszenia,
7) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest
wymagana przepisami odrębnymi),
8) Umowy zawarte między dysponentami sieci a inwestorem.
1) 107,00 zł (opłata nie dotyczy spraw budownictwa
mieszkaniowego),
2) 17 zł (opłata za pełnomocnictwo)

Forma płatności:

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu
przelewem lub w kasie Urzędu Miejskiego w Grodkowie
zlokalizowanej w siedzibie Urzędu przy ul. Warszawskiej 29,
w pokoju nr 11 w godz.:
• poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7:00 – 14:00
• środa w godz. 7:00 -16:00
• piątek w godzinach 8:00-13:00.
Rachunek bankowy: Urząd Miejski w Grodkowie
Bank PKO BP nr konta: 301020 3668 0000 5202 0015 7248.

Wysokość opłaty
administracyjnej:
Forma płatności:
Inne opłaty:

60 dni
Termin załatwienia sprawy:
Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200
Grodków
pok. nr 10
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu
Tryb odwoławczy:
za pośrednictwem Burmistrza Grodkowa w terminie 14 dni od dnia
jej doręczenia
Dodatkowe informacje:
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji
Załączniki do pobrania:
celu publicznego
Opracował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Marta Zwolak-Kowalczyk,
17.10.2018......................................................
Kamila Rademacher, 17.10.2018
Andrzej Romian, 18.10.2018
...................... ....................
.............................................
(Imię i nazwisko, data)
(imię i nazwisko, data)
(imię i nazwisko, data)

