
 

Dodatkowe uzupełniające  informacje dotyczące załączników do wniosku o ustalenie 

lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy: 

 
 

1. Opłata skarbowa -  jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy  z dnia 16 listopada 20006 r. 

o opłacie skarbowej 

 

Opłatę skarbową można uiścić: 

 na kwit w kasie Urzędu Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10 (pok. 115, Ip.) w godzinach od 8.00 do 14.30, 

z podaniem tytułu wpłaty: opłata za decyzję o warunkach zabudowy lub opłata za decyzję o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego; 

 na rachunek bankowy Urzędu Miasta Przeworska: PKO Bank Polski nr 38 1020 4391 0000 6502 0215 1066 

z podaniem tytułu wpłaty: opłata za decyzję o warunkach zabudowy lub za decyzję o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. 

 

Stawki opłaty skarbowej:  

• decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 598 zł 

 

 Zwolnienia: 

wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika 

wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy 

 

 

2. Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna  
 

Kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej powinna obejmować, w myśl art. 61 ust 5a ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obszar  analizowany w odległości nie mniejszej niż trzykrotna 

szerokość frontu terenu na którym planowana jest inwestycja, jednak nie mniejszej niż 50 metrów.  

Przez front terenu należy rozumieć tę część granicy działki budowlanej, która przylega do drogi publicznej lub 

wewnętrznej, z której odbywa się główny wjazd na działkę. 

 

Miejsce uzyskania:  

Starostwo Powiatowe w Przeworsku 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jagiellońska 10 (parter).  

 

Uwaga: Kopię mapy zasadniczej należy złożyć do formatu A4, z uwzględnieniem możliwości wpięcia do akt. 

 

 

3. Charakterystyka graficzna inwestycji  
 

W formie graficznej, wykonanej na kserokopii mapy zasadniczej opisanej w punkcie 2 (wycinek w formacie A4 lub A3) 

należy przedstawić:  

 granice terenu objętego wnioskiem, jeżeli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek 

ewidencyjnych,  

 planowany sposób zagospodarowania terenu, 

 charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu,  

 przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych, 

 powierzchnię terenu podlegającego przekształceniu. 

 

 

4. Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym 

w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych – jeżeli 

istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego  
 

 Miejsce uzyskania:  

 Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Przeworsku, Pl. Mickiewicza 8, 37-200 Przeworsk, 

 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość, Rejon  Energetyczny Jarosław, 

ul. Elektrowniana 4, 37-500 Jarosław, 

 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, Gazownia 

w Przeworsku, ul. Słowackiego 19A, 37-200 Przeworsk 

 

 


