Decyzje lokalizacyjne na terenach
zamkniętych
Wydział Infrastruktury
Wieloosobowe Samodzielne Stanowiska ds. Planowania Przestrzennego

Informacje podstawowe:

•

wszczęcie postępowania administracyjnego: złożenie wniosku o wydanie decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z wymaganymi
załącznikami,

- w Zespole Obsługi Klienta budynku
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk,
- lub za pośrednictwem poczty przesyłając na wskazany wyżej adres.
(z dopiskiem: Wydział Infrastruktury)

•

miejsce załatwienia sprawy: Wydział Infrastruktury - III piętro,

•

podstawa prawna: art. art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2015.199 - j.t.)
oraz art.60 ust. 1 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

•

termin załatwienia sprawy: 65 dni dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
Do terminu, o którym mowa powyżej nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach odrębnych do dokonania określonych
czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

•

forma załatwienia sprawy: decyzja administracyjna,

•

termin na wniesienie odwołania: 14 dni,

•

organ odwoławczy: Minister Infrastruktury i Rozwoju,

•

przedmiot i wysokość opłaty:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej.

Przedmiot opłaty skarbowej
Wydanie decyzji lokalizacyjnej

Stawka

Zwolnienia
Inwestorem jest
jednostka samorządowa
lub budżetowa

złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego
odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł
·

sposób uiszczenia opłaty:
- bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
rachunek o numerze 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(za pośrednictwem Banków bądź Poczty i według obowiązujących cenników oraz taryf)

- gotówką w kasie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (bez dodatkowych
opłat, druki dostępne w Zespole Obsługi Klienta oraz Wydziale Infrastruktury),
- bezgotówkowo na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, rachunek
o numerze 93 1010 1140 0169 1313 9120 0000 (za pośrednictwem Banków bądź Poczty
i według obowiązujących cenników oraz taryf)

•

godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

-

14.00
14.00
14.00
14.00
14.00

Wszelkie informacje udzielane są w sekretariacie Wydziału - pokój 358 lub pod
numerem telefonu - 58 30 77 482 , 58 30 77 472

