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I. WYMAGANE DOKUMENTY 
 
 
W przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie 
zamierzonej inwestycji budowlanej należy: 
 

1. Złożyć wniosek o wydanie decyzji (o warunkach zabudowy / o lokalizacji inwestycji celu publicznego). 
 

Wniosek w swej treści powinien zawierać charakterystykę inwestycji, obejmującą: 
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a 

także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu 
unieszkodliwiania odpadów, 

b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy 
i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, 
przedstawione w formie opisowej i graficznej, 

c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej 
wpływ na środowisko.  

 
2. W załączeniu dołączyć: 

• kopię mapy  zasadniczej lub, w przypadku jej braku,  kopię 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 1:1.000, a w stosunku do 
inwestycji liniowych również w skali 1:2.000; 

• Na w/w mapie należy określić granice terenu objętego wnioskiem. 
• zapewnienie dostaw mediów przez dysponentów sieci (w przypadku inwestycji na terenie 

niezabudowanym), 
• decyzję środowiskową  w  przypadku inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko, 
• pełnomocnictwo (jeżeli do załatwiania spraw w imieniu Inwestora została upoważniona inna osoba ), 
• dowód opłaty skarbowej  (jeżeli  jest  wymagana). 

 
II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 



Sekretariat  Urzędu Gminy w Kuczborku-Osadzie 
ul. Mickiewicza 7  
09-310 Kuczbork 

III. OPŁATY 
Opłata skarbowa może  być dokonana  przelewem na konto lub w kasie Urzędu Gminy w Kuczborku - Osadzie. 
 
- na konto: 

  13 8242 1018 0000 2714 2000 0001 Bank Spółdzielczy Żuromin Oddział Kuczbork 
 
- w kasie Urzędu Gminy (pokój nr 2 - parter):       

Godziny otwarcia kasy: 
7:30 – 15:30 

 
Uwaga: Pełnomocnictwo, upoważnienie niezależnie od sprawy określonej w zgłoszeniu wymaga opłaty 

skarbowej - 17 zł (opłaty nie pobiera się jednak, gdy  została ona pobrana przez notariusza.). 
 
Uwaga: Opłata za wydanie decyzji wynosi 107 zł. Inwestycje związane bezpośrednio z budownictwem 

mieszkaniowym są zwolnione od opłaty skarbowej. 
 
 
 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA 
Do 1 miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy. 
 
 Pocztą lub odbiór osobisty. 

 
V. TRYB ODWOŁAWCZY 

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem 
Wójta Gminy Kuczbork - Osada w terminie 14 dni od jej otrzymania. 

 

VI. PODSTAWA PRAWNA 
Art. 50  USTAWY z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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