
   

 

 

KARTA USŁUG 
URZĄD GMINY KOMORNIKI 

ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, tel.: 61 8107 751, fax.: 61 8107 985 
e-mail.: sekretariat@komorniki.pl www.komorniki.pl 

PEKAO SA O. Poznań 39 1240 1747 1111 0000 1848 8975 

USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY 

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

Osoba odpowiedzialna: Izabella Pawlaczyk-Witczak, pok. 104 (I piętro), tel.: 61 810 06 65 

Wymagane dokumenty: 

1. Wypełniony i podpisany wniosek o ustalenie warunków zabudowy. 
2. Załączniki:  

1) kopia mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku, kopia mapy katastralnej przyjętej 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  obejmującej teren, 
którego wniosek dotyczy i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać,  
w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 
1:2000. (2 szt.) – zakres mapy: min. trzykrotna szerokość frontu działki objętej 
wnioskiem, zakres nie mniejszy niż 50 metrów; 

2) przedstawienie na kopii ww. mapy granic terenu objętego wnioskiem i planowanego 
sposobu zagospodarowania działki objętej inwestycją oraz szkic elewacji, 

3) umowy gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu niezbędnego dla zamierzenia 
budowlanego (w przypadku niewystarczającej infrastruktury), w zakresie: 
 dostawy energii – ENEA Poznań/ Opalenica w zależności od rejonu, 
 dostawy wody – Zakład Usług Komunalnych w Komornikach, 
 odbioru nieczystości płynnych – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w 

Łęczycy – nie dotyczy przyłączy. 
 dla przyłączy (bez konieczności budowy sieci) – zapewnienie gestorów sieci, iż 

istniejące uzbrojenie jest wystarczające dla realizacji zamierzenia budowlanego; 
4) wypis z rejestru gruntów (Starostwo Powiatowe) dla działek sąsiednich  

- w przypadku gdy działki te położone są poza obszarem Gminy Komorniki 

Opłaty: Za wydanie decyzji  -  107,00 zł.   
Budownictwo mieszkaniowe jest zwolnione z opłaty. 

Termin odpowiedzi: Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. 
(terminy nie uwzględniają wymaganych uzgodnień z innymi Instytucjami). Odpowiedzi udziela 
się w trybie decyzji administracyjnej. 

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

Podstawa prawna: 
1. Art.  59 ust. 1 i 2, art. 60 ust.1 oraz art. 64 ust.1 w związku z art. 52 ust.2 oraz art. 64 

ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianami). 

2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. 225 poz. 1635  
z dnia 8 grudnia 2006 r. ze zm.) 

Uwagi: Doręczenie decyzji drogą pocztową lub odbiór osobiście w Wydziale Planowania 
Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, pok. 104. 

 


