Lubelski Urząd
Wojewódzki
w Lublinie

KARTA USŁUGI
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wojewoda wydaje decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na terenach zamkniętych.

Opis sprawy

Cele publiczne określa art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarowaniu nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.782
z późn. zm.).

Kogo dotyczy

Inwestor: osoba fizyczna lub prawna
1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
zawierający:
– charakterystykę inwestycji obejmującą:
 określenie zapotrzebowania oraz sposobu zaopatrzenia
w wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub
oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie
infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również
sposobu unieszkodliwiania odpadów,
 określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu
oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu,
w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów
budowlanych,
 określenie charakterystycznych parametrów technicznych
inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na
środowisko,
 granice terenu objętego wnioskiem na kopii mapy
zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy
katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego
wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie
oddziaływać, w skali 1:1000 a w stosunku do inwestycji
liniowych również w skali 1:2000,
 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (lub
informacje o przedsięwzięciu) zgodnie z art. 72 ust. 3
w związku z art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2015 r. poz. 1235 z późn. zm.),
 4 egz. mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, mapy
katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego
wniosek dotyczy w skali 1:1000 lub 1:500 a w stosunku do
inwestycji liniowych również w skali 1:2000.
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.
3. Pełnomocnictwo (jeżeli pełnomocnik został ustanowiony).
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Wymagane
dokumenty

Wzór
wniosków/formularzy
do pobrania
Sposób wypełnienia
dokumentów

Wymagane opłaty

Termin złożenia
dokumentów

Wzór wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
Wniosek należy wypełnić czytelnie.
Wniosek należy podpisać.
Opłata skarbowa:
 za wydanie decyzji: 107 zł
 od pełnomocnictwa: 17 zł
zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej
jest Prezydent Miasta Lublin (Urząd Miasta Lublin).
Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać gotówką w kasie
organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek bankowy tego
organu:
Bank PKO S.A. Nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
W terminie dogodnym dla inwestora
Wydział Infrastruktury LUW w Lublinie
Oddział Nadzoru Urbanistycznego
ul. Lubomelska 1-3
20-914 Lublin

Jednostka
odpowiedzialna za
załatwienie sprawy
Termin załatwienia
sprawy
Tryb odwoławczy

Od dnia złożenia wniosku – do 65 dni.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Wnioski można składać osobiście w Biurze Podawczym lub
listownie na adres Urzędu:
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin

Informacje
dodatkowe

W przypadku pytań informacji udzielają:


kierownik oddziału, pokój nr 1117
tel. (81) 74-24-368,
 pracownicy, pokoje nr: 1102, 1115, 1116, 1117, 1118
tel. (81) 74-24-367,
tel. (81) 74-24-477,
tel. (81) 74-24-357

Podstawa prawna

Art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz.199
z późn. zm.)
Art. 104 i 107 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Termin publikacji

17.02.2016 r.

