
 

 
 

 

 

KARTA USŁUGI 

 

JZS_RiU_002_01 

 

Wydanie nr 4 

URZĄD MIASTA NOWY TARG 

Wydział Rozwoju i Urbanistyki 

tel. 18 26 11 269, 

 fax 18 26 62 312 

Nazwa 

świadczonej 

usługi 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Opis usługi 
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miasta Nowy Targ wniosku                              

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Kogo dotyczy 
Inwestora planującego zrealizować inwestycję celu publicznego w terenie bez 

planu miejscowego. 

Wymagane 

dokumenty 
Wniosek wraz z załącznikami (są określone we wniosku) 

Formularze, 

wnioski do 

pobrania 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (jzs_riu_001_01_d1) 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wersja edytowalna 

(jzs_riu_001_01_d1) 

Wymagane opłaty, 

forma i miejsce ich 

wnoszenia 

Od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pobierana jest 

opłata skarbowa w wysokości 598 zł. UWAGA: zwolnieniu z opłaty skarbowej 

podlega wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu na 

wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek 

dotyczy.  

Opłatę uiszcza się z chwilą złożenia wniosku: gotówką w kasie Urzędu Miasta 

Nowy Targ (pokój nr 014 na parterze) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu 

Miasta. Numer rachunku: 20 1240 6292 1111 0011 2118 2790. 

Kasa czynna: poniedziałek 7
45

 - 15
00

 , wtorek - piątek 7
45

 - 14
00

 

Jednostka, osoby 

do kontaktu 

mgr inż. Wojciech Watycha, pok. nr 230,  

Naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki 

Miejsce składania 

dokumentów 

Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta Nowy Targ,          

ul. Krzywa 1, parter, pokój nr 001. 

 

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7.30 - 16.00 

wtorek – czwartek: 7.30 - 15.30 

piątek: 7.30 - 15.00 

 

  Dokumenty można również składać: 

 pocztą tradycyjną na adres urzędu, 

 poprzez platformę ePUAP, adres skrzynki Urzędu Miasta Nowy Targ 
(7b6sl73ik2). 
 

https://www.nowytarg.pl/dok/jzs/jzs_riu_001_01_d1.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/jzs/jzs_riu_001_01_d1.docx


Sposób i termin 

załatwienia sprawy 

W terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku. Do tego terminu nie wlicza się 

terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych 

czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 

spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Tryb odwoławczy 

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za 

pośrednictwem Burmistrza Miasta Nowy Targ w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji. 

Uwagi i 

dodatkowe 

informacje 

 

Opracował: Janusz Dzioboń 

Zatwierdził: mgr inż. Wojciech Watycha – Naczelnik RiU 

Obowiązuje od dnia wejścia w życie w/w ustawy, tj. 11.07.2003r. 

 

 


