
U r z ą d  M i e j s k i  w  M o s i n i e  
pl. 20 Października 1  62-050 Mosina 
tel. +48 61 8109-500   fax +48 61 8109-558 
www.mosina.pl   boi@mosina.pl 

 

Godziny urzędowania 
Poniedziałek: 9.00 – 17.00; Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00 

 
 

Mosina, dnia ……………………... 
 ....................................................................... 

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA 

 ....................................................................... 
ADRES 

 ............  -  .........       ........................................ 
 KOD POCZTOWY  MIEJSCOWOŚĆ 

 ....................................................................... 
TELEFON KONTAKTOWY 

Burmistrz  
Gminy Mosina 
pl. 20 Października 1 
62-050 Mosina 

 

WNIOSEK 1,2,3 
O USTALENIE 

WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 
 
Na podstawie art. 51, art 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1073), wnioskuję o ustalenie warunków zabudowy4 / lokalizacji inwestycji celu publicznego5  
 

I. Oznaczenie położenia i granic inwestycji: 

1. Położenie działki (miejscowość, adres): ......................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

2. Oznaczenie ewidencyjne działki (obręb, numer ewidencyjny):  .................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

II. Charakter budynku / budowli1: III. Charakter inwestycji1: 

1. budynek mieszkalny: 1. budowa 

a) jednorodzinny 2. rozbudowa 

b) wielorodzinny 3. przebudowa 

2. budynek gospodarczy 4. nadbudowa 

3. budynek garażowy 5. zmiana sposobu użytkowania 

4. budynek usługowy  

5. budynek produkcyjny  

6. inne  

-verte- 
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Opis inwestycji: 

............................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................... 
 

           .............................................................. 
       PODPIS WNIOSKODAWCY 

         Załączniki: □Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej4. □Określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków4. □Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu – przedstawione w formie opisowej i graficznej4. □Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na             

       środowisko4. □Umowa albo zapewnienie pomiędzy wnioskodawcą a właściwą jednostką organizacyjną wykazujące, iż istniejące albo  

       planowane uzbrojenie jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego4. □Opłata skarbowa 3. 

□Wypis z krajowego rejestru sądowego, upoważnienie, pełnomocnictwo2. 

 
INFORMACJE 

1.Właściwe zaznaczyć. 
2.W przypadku złożenia wniosku przez osobę prawną, konieczne jest dołączenie dokumentów (wypis z krajowego rejestru sądowego, 

upoważnienie, pełnomocnictwo) wskazujących, iż osoba fizyczna podpisująca wniosek jest umocowana do występowania w imieniu danej 
osoby prawnej 

3.Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skrabowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827) opłacie skarbowej podlega 
dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek. W myśl załącznika do w/w ustawy dokonanie czynności urzędowej 
tj. wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu tj. decyzji o warunkach zabudowy i decyzji  
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego podlega opłacie skarbowej w wysokości 107,0 zł. Z art. 6 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy z dnia 
16 listopada 2006r. o opłacie skrabowej wynika, że obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie 
czynności urzędowej tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Z opłaty 
skarbowej, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy jest zwolnione dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa 
mieszkaniowego tj. dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku mieszkalnego oraz zmiany sposobu 
użytkowania na budynek mieszkalny. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawek oraz zwolnień związanych z uzyskaniem decyzji  
o warunkach zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego stanowi załącznik do niniejszego wniosku: „Wykaz przedmiotów opłaty 
skarbowej, stawek oraz zwolnień w sprawach prowadzonych w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa”. Należy zauważyć, iż 
w myśl art. 9 w/w ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej opłata skarbowa podlega zwrotowi od dokonania czynności 
urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. Opłata 
skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat od końca roku, w którym dokonano opłaty. 

4.Wniosek o ustalenie warunków zabudowy winien zawierać: 
1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy 

katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy,  
i obszaru, na który inwestycja ta będzie oddziaływać, w skali 1:500, lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 
1:2000 (tzw. mapę nieaktualizowaną udostępnia odpłatnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 
18, p. I, pok. 118 lub poprzez internet: http:/poznan-podgik.pl, mapa powinna spełniać wymagania, o których mowa  § 3 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej 
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.  
z 2003r., Nr 164, poz. 1588), czyli umożliwiać wyznaczenie na niej granic obszaru analizowanego tj. w odległości nie mniejszej 
niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 
metrów); 

2) 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 oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, 
przedstawione w formie opisowej i graficznej; 

c. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko 
3) umowy albo zapewnienia pomiędzy wnioskodawcą a właściwą jednostką organizacyjną wykazujące, iż istniejące albo planowane 

uzbrojenie jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego (energia: ENEA Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Września, 62-300 
Września, ul. Witkowska 5; woda i kanalizacja: Aquanet S.A., 61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126, woda we wsiach: Mieczewo, 
Rogalin, Rogalinek, Świątniki, Radzewice: Majątek Rogalin, 62-022 Rogalin ul. Nowa 3); 
 

5.Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego winien zawierać pkt. 1-2 oraz 4 wymienione w „4”. Inwestycja celu 
publicznego to działania o znaczeniu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, krajowym, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147).  

http://podgik.poznan.pl/

