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KARTA USŁUGI

Nazwa Sprawy WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Stanowisko/ referat/

jednostka organizacyjna
realizująca zadanie

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, Pokój nr 10
tel. 62 78 45 159, fax 62 78 45 194, email: ug@sokolniki.pl, www.sokolniki.pl

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (t.j. Dz. U. z 
2017 r. poz. 1073 z późn. zm.);

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 
2017 r. poz. 1257 z późn. zm.);

• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z 
późn. zm.).

Wymagane dokumenty

• Kopia mapy zasadniczej (w skali 1:500 lub 1:1000 a w stosunku do inwestycji liniowych w
skali 1:2000 – 2 egz. z określonymi granicami objętymi wnioskiem.);

• Zapewnienie dostaw wody – kserokopia;
• Zapewnienie dostaw energii elektrycznej – kserokopia;
• Zapewnienie odbioru ścieków – kserokopia;
• Koncepcja zagospodarowania terenu – sporządzona na kserokopii w/w mapy;
• Wypis z rejestru gruntów – obejmujący przewidywany obszar na którym będzie 

realizowana inwestycja oraz obszar, na którym będzie ona oddziaływać;
• Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej;
• W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika  – oryginał pełnomocnictwa;
• W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia;

Miejsce złożenia
dokumentów

Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki (pok. nr 7), 
tel. 62 78 45 159, fax 62 78 45 194, email: ug@sokolniki.pl, www.sokolniki.pl

Sposób dostarczenia
dokumentów

Osobiście.

Opłaty
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy – 107 zł.
Przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby – 56 zł.
Udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Sprawę załatwia i udziela
szczegółowych wyjaśnień

Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, Pokój nr 10
tel. 62 78 45 159, fax 62 78 45 194, email: ug@sokolniki.pl, www.sokolniki.pl

Godziny urzędowania

Pn 7:30 - 15:30
Wt 7:30 - 17:00
Śr 7:30 - 15:30
Cz 7:30 - 15:30
Pt 7:30 - 14:00

Termin załatwienia sprawy Termin określony w art. 35 Kpa.

Sposób załatwienia sprawy Zgodnie z art. 35 Kpa.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Sokolniki w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia.

Uwagi

Nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy roboty budowlane polegające na:
• remoncie, montażu lub przebudowie jeżeli nie powodują zmiany sposobu 

zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu oraz nie zmieniają jego formy 
architektonicznej, a także nie są zaliczane do przedsięwzięć wymagających 
przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

• nie wymagające uzyskania pozwolenia na budowę.
W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż 
jednemu wnioskodawcy.
Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy jest zobowiązany, za zgodą strony, na rzecz 
której decyzja została wydana, do jej przeniesienia na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona 
wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami takiego postępowania są jedynie podmioty, 
między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.
Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sokolnikach, Rejonowy 
Bank Spółdzielczy w Lututowie O/ Sokolniki Nr 74 9256 0004 4200 0114 3000 0010



Data wytworzenia
informacji, osoba
odpowiedzialna

02.07.2018 r.
Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i rolnictwa


