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Numer procedury 
 

8 

 

Nazwa procedury: 
  

WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) 

Wymagane dokumenty: 

   
1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,  
2. 4 egz. map do celów lokalizacyjnych:  (wypis z rejestru gruntów, 

mapa zasadnicza w skali 1:1000 z nakładką sytuacyjną, uzbrojenia 
terenu i ewidencyjną, mapa orientacyjna w skali 1:10 000),  

3. Imienne pełnomocnictwo do działania w imieniu inwestora. 
4. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony 

odpis pełnomocnictwa.  
5. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla osoby prawnej 

określający sposób reprezentowania firmy. 
6. Określenie w formie graficznej i opisowej planowanego sposobu 

zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy  
i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów 
projektowanych obiektów budowlanych (szkice obrazujące gabaryty 
obiektu lub koncepcja urbanistyczno-architektoniczna). 

7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 
8. Infrastruktura techniczna : Zapotrzebowanie (zapewnienie dostawy) 

na poszczególne media wydane przez właściwe jednostki : 

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach 
S.A.   Tychy, ul. Sadowa 4 

 TAURON DYSTRYBUCJA Katowice, ul. Widoki 19   

 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 43-220 Bojszowy,  
ul. Świętego Jana 52  

 
WERSJA ELEKTRONICZNA 

Wypełniony wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP - za pośrednictwem platformy ePUAP.   

Opłaty: 

W sprawach określonych w art. 2 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o 
opłacie skarbowej (Dz. U z 2018 r., poz. 1044 z późn.zm.) nie wnosi się opłat. 
W pozostałych przypadkach uiszcza się opłatę skarbową w oparciu o  
art. 1 ust. 1 pkt. 1 litera „a” ww. ustawy, z chwilą złożenia wniosku w wysokości 
107,00 zł. 
Ponadto za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/ustalenie-warunkow-zabudowy


wnosi się opłatę w wysokości 5 zł za każdą pełną i rozpoczętą stronę, za 
złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 
albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł. 
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można gotówką w kasie Urzędu 
Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy pok. 1 lub przelewem na 
rachunek bankowy Gminy Bojszowy prowadzony przez BS Tychy nr 80 
84350004 0000 0000 4444 0002. 

Termin załatwienia: 
W ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania przy złożeniu kompletu 
dokumentów  

Miejsce złożenia dokumentów 

Wniosek należy złożyć w sekretariacie urzędu lub przesłać na adres :  
Urząd Gminy Bojszowy 
ul. Gaikowa 35, 
43-220 Bojszowy. 
 
Sekretariat Urzędu Gminy 
I Piętro, pokój nr 9 
Godziny urzędowania 
Poniedziałek 7.30-17.00 
Wtorek-Czwartek 7.30-15.30 
Piątek 7.30-14.00 
 
Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres:   
/UGBojszowy/SkrytkaESP 

Tryb odwoławczy 

 

Na decyzję służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium w 
Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty jej 
doręczenia 

 

Dodatkowe informacje: 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca 
zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie urzędu lub w 
Referacie. 

Pliki do pobrania: 
1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.doc 

2. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.pdf 

 
    

 

 
 

 
 

 

http://admin.bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PROCEDURY/2016/RAN/RAN_8_wniosek_decyzja_warunki_zabudowy_25_11_2016.doc
https://bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PROCEDURY/2016/RAN/RAN_8_wniosek_decyzja_warunki_zabudowy_25_11_2016.pdf

