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USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

Nazwa wydziału: Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, planowanie@komorniki.pl 

Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Suszczyńska, pok. 106 (I piętro), tel.: 61 810 06 66 

Niezbędne dokumenty: 

 Wypełniony  wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 Załączniki: 
 kopia mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopia mapy katastralnej 

przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który inwestycja będzie 
oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych 
również w skali 1:2000. (2 szt.). Kopia mapy powinna zawierać  określenie granic 
terenu objętego wnioskiem 

 charakterystyka inwestycji obejmująca: 
- określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz  sposobu odprowadzania lub 
oczyszczania ścieków i sposobu unieszkodliwiania odpadów, 
- 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, 
- określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane 
charakteryzujące jej wpływ na środowisko. 

Opłaty: Opłata za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości – 107,00 zł.  

Termin odpowiedzi: 
65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji - do terminu nie wlicza się terminów 
przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności , w tym 
wymaganych uzgodnień, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 
Odpowiedzi udziela się w trybie decyzji administracyjnej.  

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu 
za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki, w terminie 14 dni od daty doręczenia. 

Podstawa prawna: 
 Art. 50 ust.1 oraz art. 52 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym  (j.t. Dz. U. 2016, poz. 778 ze zm.). 
 Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. z dnia 8 grudnia 2006 r. 

(j.t. Dz.U. 2015 poz. 783 ze zm.).  
 

Uwagi: 
 Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w 

przypadku jego braku – w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 

 Doręczenie decyzji drogą pocztową lub odbiór osobiście w Wydziale Planowania 
Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, pok. 106. 

 


