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MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
1. Złożenie wniosku i odbiór  dokumentu: 

• osobi ście lub za pośrednictwem pełnomocnika w budynku Urzędu przy ul. Podgórnej 22 (parter), 
w Biurze Obsługi Interesanta , na stanowisku nr 5 lub 6 Departamentu Rozwoju Miasta ,  
tel. (+48) 68 45 64 828; (+48) 68 45 64 830 e-mail: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl 

              dodatkowe informacje tel. (+48) 68 45 64 808; 
• za pośrednictwem poczty ; 

 
 
 

WYMAGANE DOKUMENTY 
 

� wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
• sporz ądzony samodzielnie przez wnioskodawc ę, zawieraj ący nast ępujące dane :  

- imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy, 
- adres,  
- nr tel. kontaktowego, 
- nr tel. kontaktowego pełnomocnika, 
- numer/y działki/ek objętych wnioskiem, 
- położenie działki/ek 
- planowany sposób zagospodarowania działki/ek, 
- określenie powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, 
- usytuowanie obiektu na działce/kach, 
- charakterystyka planowanej zabudowy, 
- dane dotyczące budynków na terenie inwestycji przeznaczonych do rozbiórki, 
- dane dotyczące obecnego wykorzystania terenu inwestycji, 
- zapotrzebowanie w infrastrukturę techniczną i obsługę komunikacyjną, 
- charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko, 
- kwalifikacja inwestycji w zakresie przedsięwzięcia mogącego oddziaływać na środowisko, 
- 2 egzemplarze aktualnej kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub mapy katastralnej w skali 1:1000 

obejmującej obszar, którego wniosek dotyczy i obszaru na którym ta inwestycja będzie oddziaływać, 
- rysunek przedstawiający planowaną inwestycję – koncepcja architektoniczna, urbanistyczna, 
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku inwestycji zakwalifikowanej do przedsięwzięcia 

mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, 
- dowód wniesienia opłaty skarbowej -  szczegóły w opłatach, 
- data i podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika. 

• lub wg ustalonego wzoru, druk dost ępny : 
- w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 5 lub 6, 
- w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w Urzędzie? – Budowy, 

 
 
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
 

� do 30 dni , a w przypadku bardziej złożonych spraw do 60 dni . 
 
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
 

� dokument: decyzja o warunkach zabudowy, 
� odbiór:  
- osobisty lub przez pełnomocnika po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, 

potwierdzającego tożsamość osoby, 
- za pośrednictwem poczty – list polecony. 

 
OPŁATY 

 

� opłata skarbowa w wysoko ści 107,00 zł,  
� na podstawie art.  2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. opłacie skarbowej 

nie podlega wydanie decyzji w sprawach budownictwa mieszkaniowego,   
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� opłat ę skarbow ą można uiścić:  
- w kasach Urzędu Miasta  przy ul. Podgórnej 22 (parter), 
- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A.  nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258 , 
- w placówkach banku PKO BP S.A. w Zielonej Górze – bez prowizji, 
 Wykaz placówek banku, w których można dokonać wpłaty  dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej  
 w dziale: Informator urzędowy – wykaz placówek banku, które nie pobierają prowizji i opłat od wpłat . 

  
 
TRYB ODWOŁAWCZY  
 

� odwołania rozpatruje Samorz ądowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze  (ul. Aleja Niepodległości 7 
65-048 Zielona Góra), 

� termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji; odwołanie należy złożyć za pośrednictwem  
Prezydenta Miasta Zielona Góra. 

 
DODATKOWE INFORMACJE 

 

� decyzji  o warunkach zabudowy nie wydaje si ę dla terenów, dla których obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, 

� decyzji o warunkach zabudowy wymaga  zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu 
miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także 
zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, 

� post ępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas            
nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy, 

� decyzji o warunkach zabudowy wymaga  również zmiana zagospodarowania terenu, która nie wymaga 
pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej 
do roku, 

� wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest mo żliwe jedynie w przypadku  łącznego spełnienia 
nast ępujących warunków: 

- co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób 
pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, 
parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów     
i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu, 

- teren ma dostęp do drogi publicznej, 
- istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, lub jeżeli 

wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką 
organizacyjną a inwestorem, 

- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze     
i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na 
podstawie art. 67 ust. 1 dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 
139 – t.j. z późn. zm.), 

- decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi, 
� określenie granic terenu obj ętego wnioskiem , przedstawiane są 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               
(2 egz. mapy), 

 
Uzupełnienie danych niezb ędnych do wypełnienia samodzielnego wniosku: 
 
� planowany sposób zagospodarowania działki/ek : określenie rodzaju planowanych robót budowlanych          

np. budowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, montaż oraz zmiana sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części, funkcję i sposób zagospodarowania terenu np. budynek mieszkalny 
jednorodzinny, wielorodzinny, usługowy, handlowy, gospodarczy, garaż, w przypadku budowli: np. sieci 
uzbrojenia technicznego, maszty, zbiorniki, 

� usytuowanie obiektu na działce/kach : określenie powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, 
określenie linii zabudowy, wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, wielkość 
powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki, określenie obszaru na który inwestycja 
będzie oddziaływać, 

� charakterystyka planowanej zabudowy :powierzchnia zabudowy, szerokość elewacji frontowej ,                 
w przypadku funkcji handlowej podać powierzchnię sprzedaży,  przy wysokości zabudowy podać wysokość 
górnej krawędzi elewacji frontowej do kalenicy i do okapu, liczbę kondygnacji podziemnych i naziemnych, przy 
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rodzaju dachu podać rodzaj pokrycia dachowego oraz układ połaci dachowych, kąt nachylenia, kierunek 
głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki, 

� pozostałe dane : dotyczące informacji o budynkach  usytuowanych w terenie  przeznaczonych do rozbiórki     
i do wykorzystania dla planowanej inwestycji oraz dotyczące obecnego przeznaczenia i wykorzystania terenu 
inwestycji i budynków na nim się znajdujących, 

� zapotrzebowanie w infrastruktur ę techniczn ą: określenie w przybliżeniu zapotrzebowanie w ilość wody         
na m3/na dobę oraz źródło np. sieć wodociągowa, studnia, itp., określić w przybliżeniu ilość energii w kW oraz 
źródło : sieć energetyczna, gazowa, inne, rodzaj paliwa, nośnika energii w przypadku własnego źródła,          
określić w przybliżeniu ilość ścieków w m3/dobę oraz sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków           
np. przyłącze do kanalizacji sanitarnej, deszczowej, zbiornik bezodpływowy, inne, 

� obsługa komunikacyjna : przewidywana liczba miejsc postojowych i  dojazd z drogi publicznej, 
� charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko 

oraz kwalifikacja inwestycji w zakresie przedsięwzięcia mogącego oddziaływać na środowisko, 
� w celu ustalenia poło żenia , numerów działek, numerów obrębów ewidencyjnych, poprawnych nazw ulic, 

numerów adresowych, można skorzystać z Zielonogórskiego Systemu Informacji Przestrzennej dostępnego   
w miejskim serwisie internetowym w zakładce mapa i fotomapa. 

� osoba działaj ąca w imieniu inwestora  ma obowiązek przedłożenia oryginału lub urzędowo potwierdzonej 
kopii pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia należnej opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa 
w wysokości 17,00 zł. 

 
 
PODSTAWA PRAWNA  
 

� ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 
tekst jednolity z późn. zm.), 

� ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 
poz. 1071- tekst jednolity z późn. zm.), 

� ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 tekst jednolity z późn. 
zm.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


