URZĄD GMINY KIKÓŁ
PL. KOŚCIUSZKI 7
87-620 KIKÓŁ
urzad@kikol.pl
planowanieprzestrzenne@op.pl

tel. fax (54) 289 46 70

Nazwa sprawy
Stanowisko
pracownika
odpowiedzialnego
za
prowadzenie
i załatwianie
sprawy

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, mienia komunalnego i
gospodarki gruntami.

1. Wniosek (formularz) o wydanie decyzji ustalającej lokalizację
inwestycji celu publicznego z następującymi załącznikami:
-

Wymagane
dokumenty

Miejsce składania
dokumentów

2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami
inwestycji,
- charakterystyka inwestycji (dot. określenia zapotrzebowania na wodę,
energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, innych
potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, sposobu unieszkodliwiania
odpadów, planowanego sposobu zagospodarowania terenu, parametrów
technicznych inwestycji - szczegółowy zakres wynika z art. 52 ust. 2
pkt a-c); wiąże się z tym przedłożenie umów z gestorami sieci,
gwarantujących możliwość z ich korzystania oraz warunków zasilania i
odbioru poszczególnych mediów, a także ewentualnych raportów
oddziaływania inwestycji na środowisko.
URZĄD GMINY KIKÓŁ
PLAC KOŚCIUSZKI 7
87-620 KIKÓŁ
Sekretariat pok. nr 10
w godzinach od 715 do 1515
urzad@kikol.pl
planowanieprzestrzenne@op.pl

tel. fax (54) 289 46 70
Termin załatwienia
sprawy

Do 2 miesięcy (w myśl art. 35 § 3 k.p.a.).

1. Składający wniosek zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej
opłaty skarbowej.
Opłaty

2. Wydanie przedmiotowej decyzji - 107 zł; zwolnieniu z opłaty
skarbowej podlegają sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego
oraz wydawane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i jednostki
budżetowe.
Art. 52 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)

Podstawa prawna

Odwołanie
Załączniki

Uwagi

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego we Włocławku ul. Kilińskiego 2 87-800 Włocławek za
pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji stronie.
Wzór wniosku
W przypadku istnienia obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, inwestycja celu publicznego jest
lokalizowana na jego podstawie (nie ma potrzeby wydawania decyzji w
tym zakresie).

