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Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego 

 

Data 
zatwierdzenia: 
16.02.2021 r.  

Komórka 
organizacyjna: 

REFERAT NIERUCHOMOŚCI, OCHRONY ŚRODOWISKA I 

PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 
Tel./e-mail: 44 710 12 33 w. 18, 19 

e-mail: u.wieszkowska@inowlodz.pl 

I. WYMAGANE DOKUMENTY  

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Do wniosku należy dołączyć: 

✓ 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 ta inwestycja 
będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 
1:2000; 

✓ określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zago-
spodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych 
oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficz-
nej, 

✓ ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dotyczy przedsięwzięć, o których mowa  
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko); 

✓ pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora wraz z dowodem zapłaty opłaty 
skarbowej w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa; 

✓ kopia KRS (w przypadku inwestora będącego spółką prawa handlowego); 

 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW  

Referat Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, pokój nr 7 
Urząd Gminy Inowłódz 
97-215 Inowłódz  
tel./fax (44) 710-12-33 w. 18, 19 
e-mail: gmina@inowlodz.pl 

 

III. OPŁATY  

✓ 598 zł - za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek inwestora 
nie będącego właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu, którego wniosek dotyczy, 

✓ 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 
w kasie Urzędu Gminy Inowłódz lub bezgotówkowo na rachunek: Urząd Gminy Inowłódz,  
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim z/s w Inowłodzu nr rachunku:   
34 8985 0004 0000 0000 0071 0037 

 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA  

✓ decyzja administracyjna 

✓ w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku (do terminu nie wlicza się terminów 
przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów 
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z 
przyczyn niezależnych od organu) 

 

mailto:gmina@inowlodz.pl


V. TRYB ODWOŁAWCZY  

Stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Inowłódz w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji. 

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do 
decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody 
uzasadniające to żądanie. 

 

VI. PODSTAWA PRAWNA  

✓ ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 
poz. 293 z późn. zm.); 

✓ ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020, 
poz. 256 z późn. zm.) 

✓ ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1546 z późn. zm.) 

 

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)  

✓ W przypadku braków formalnych wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich 
uzupełnienia i złożenia w terminie nie krótszym, niż 7 dni (zgodnie z art. 64 § 2 kpa). 
Nieuzupełnienie wniosku w ww. terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.  

✓ W sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzje wydają w odniesieniu do: 
o inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim - wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta w uzgodnieniu z marszałkiem województwa; 
o inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym - wójt, burmistrz albo pre-

zydent miasta; 
o inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych - wojewoda; 

✓ W przypadku inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar jednej gminy decyzję o ustale-
niu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na którego 
obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana ta inwe-
stycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast. 

✓ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję o pozwole-
niu na budowę. 

 

  

VIII. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW  

✓ Formularz wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
✓ Formularz Pełnomocnictwa 

 

 

XI. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE  

Urszula Wieszkowska – Kierownik Referatu Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania 
Przestrzennego 

 

 

 STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO DATA I PODPIS 

 OPRACOWAŁ Kierownik Referatu RN Urszula Wieszkowska 16.02.2021 r.  

 ZATWIERDZIŁ Sekretarz Gminy Inowłódz Renata Dąbrowicz 16.02.2021 r. 

 

 

 

 
 


