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Czynności formalno – prawne związane z rozpoczęciem inwestycji. 

Prezentowany spis kroków i procedur ma na celu ułatwienie załatwienia spraw w Urzędzie 

i poza nim tak, aby rozpoczęty proces inwestycyjny sprawnie zakończył się realizacją 

zaplanowanej inwestycji. 

Długość ścieżki inwestycyjnej od pomysłu do jego realizacji wymaga pewnego 

procesu. Proces ten uzależniony jest od wymogów prawa odnośnie przygotowania 

i pozyskania stosownej dokumentacji oraz zamierzeń inwestora.  

Ścieżka inwestycyjna – od pomysłu do realizacji zamiarów przedsiębiorcy jest procesem, 

który wiąże się nie tylko z kosztami, ale także z poruszaniem się po gąszczu regulacji 

prawnych. Przebieg procesu inwestycyjnego i czas jego trwania jest uwarunkowany 

obowiązującym prawem stosowanym w zależności od rodzaju zamierzenia, bowiem każdy 

rodzaj działalności ma swoją specyfikę. 

W tej publikacji podjęliśmy próbę pewnej generalizacji tego procesu tak, by zobrazować 

najważniejsze elementy, na ścieżce inwestorskiej, przez które musi przejść każdy 

przedsiębiorca: taki, który będzie chciał otworzyć sklep i taki, który zbuduje fabrykę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: mgr Magdalena Czyszczoń 
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OPIS POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW PROCESU INWESTYCYJNEGO 

 

1.  Teren inwestycyjny. 

 

Z aktualną ofertą terenów inwestycyjnych można zapoznać się na stronie internetowej 

miasta www.nowytarg.pl w zakładce PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – OFERTY DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW – TERENY INWESTYCYJNE  

(link: http://www.nowytarg.pl/dane.php?cid=494). 

 

Wszystkie niezbędne informacje o działkach (powierzchnia działki, klasa bonitacyjna 

gruntu, numer księgi wieczystej) będących w zakresie zlokalizowanej inwestycji znajdują się 

w ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji, Katastru i Kartografii Starostwa 

Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 26 

61 385.  

Informacje o działkach będących własnością Gminy Miasto Nowy Targ udziela 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Nowy Targ. 

 

Informacje o stanie prawnym nieruchomości dostępne są w Wydziale Ksiąg 

Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu, ul. Sądowa 7, 34-400 Nowy Targ, tel. 

18 26 12 652. 

 

2.  Uzyskanie informacji o przeznaczeniu terenu. 

 

Sposób postępowania uzależniony jest od tego czy dany teren jest objęty Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

Czy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego można 

sprawdzić w Wydziale Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowy Targ w pok. 201, tel. 

18 26 11 231, 230 lub na stronie miasta www.nowytarg.pl w zakładce MIASTO – 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE – UCHWALONE MPZP lub 

w SYSTEMIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (link: http://mapa.inspire-

hub.pl/#/nowy_targ). 

Jeśli teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznacza to, że 

nieruchomość możemy zagospodarować tylko w sposób określony w ww. planie. 

W Wydziale Rozwoju i Urbanistyki możemy również pobrać wypis i wyrys z miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie niezbędny architektowi w celu 

konfrontacji zamierzeń inwestycyjnych z zapisami planu miejscowego. (Szczegóły i wniosek 

http://www.nowytarg.pl/
http://www.nowytarg.pl/dane.php?cid=494
http://www.nowytarg.pl/
http://mapa.inspire-hub.pl/#/nowy_targ
http://mapa.inspire-hub.pl/#/nowy_targ
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do pobrania na www.nowytarg.pl – zakładka URZĄD – JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ – 

DRUKI – (link: https://www.nowytarg.pl/jb_jzs.php?zm=291). 

 

3. Ustalenie warunków zabudowy. 

 

Jeżeli teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

wówczas w Urzędzie Miasta Nowy Targ w Wydziale Rozwoju i Urbanistyki, pok. 231, tel. 

18 26 11 239, 269 składamy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. (Szczegóły 

i wniosek do pobrania na www.nowytarg.pl – zakładka URZĄD – JAK ZAŁATWIĆ 

SPRAWĘ – DRUKI – (link: https://www.nowytarg.pl/jb_jzs.php?zm=289 ). 

 

4. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

W przypadku realizacji inwestycji celu publicznego na terenie nie objętym  

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, niezbędnym jest uzyskanie decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) wniosek składamy w Wydziale 

Rozwoju i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Nowy Targ, pok. 231, tel. 18 26 11 239. 

(Szczegóły i wniosek do pobrania na www.nowytarg.pl – zakładka URZĄD – JAK 

ZAŁATWIĆ SPRAWĘ – DRUKI – link: https://www.nowytarg.pl/jb_jzs.php?zm=290 ). 

 

Katalog celów publicznych: art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344). 

 

 

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

 „Decyzja środowiskowa” czyli decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa 

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Jest ona wymagana i stanowi 

niezbędny załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę, w przypadku, gdy przedsięwzięcie 

znajduje się na liście inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Listę 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu 

o oddziaływaniu na środowisko znajdziemy w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Decyzje środowiskowe wydaje Burmistrz Miasta 

Nowy Targ. W Urzędzie Miasta Nowy Targ w Wydziale Rozwoju i Urbanistyki, pok. 231, 

tel. 18 26 11 239, 269 składamy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. (Szczegóły i wniosek do pobrania na www.nowytarg.pl w zakładce 

http://www.nowytarg.pl/
https://www.nowytarg.pl/jb_jzs.php?zm=291
http://www.nowytarg.pl/
https://www.nowytarg.pl/jb_jzs.php?zm=289
http://www.nowytarg.pl/
https://www.nowytarg.pl/jb_jzs.php?zm=290
http://www.nowytarg.pl/
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URZĄD – JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ – DRUKI – link: 

https://www.nowytarg.pl/jb_jzs.php?zm=293 ). 

 

6.  Techniczne warunki przyłączy. 

 

Techniczne warunki przyłączy wydaje: 

-  Zakład Energetyczny, ul. Parkowa 11, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 26 67 681 

-  Zakład Gazowniczy, ul. Ludźmierska 4, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 26 10 360  

-  Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ, 

tel. 18 26 63 614. 

 

7. Obsługa komunikacyjna. 

 

Zezwolenia na lokalizację zjazdów z dróg wydaje: 

-  drogi miejskie – Referat ds. Drogownictwa i Transportu Urzędu Miasta Nowy Targ, 

ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, pok. 217, tel. 18 26 11 292; 

-  drogi powiatowe – Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. 

18 26 62 888; 

-  drogi wojewódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, 

tel. 12 44 65 701; 

-  drogi krajowe – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Mogilska 25, 31-

542 Kraków, tel. 12 41 72 500. 

 

Informacje o kategorii dróg można uzyskać w Urzędzie Miasta Nowy Targ w Referacie ds. 

Drogownictwa i Transportu, pok. 217, tel. 18 26 11 292. 

 

8. Zabytki. 

 

 Dla inwestycji, obejmującej obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, warto 

przed wystąpieniem z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy wystąpić do właściwego 

konserwatora zabytków z wnioskiem o zaopiniowanie koncepcji planowanej inwestycji 

w formie zaleceń konserwatorskich. Opinia taka wydawana jest przez: Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytków – Delegatura w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 34a, 34-400 Nowy Targ, 

tel. 18 44 88 854. 

 

Informacje o obiektach wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków można uzyskać 

w Urzędzie Miasta Nowy Targ w Wydziale Rozwoju i Urbanistyki, pok. 201, tel. 18 26 11 

231 lub na stronie miasta www.nowytarg.pl w zakładce MIASTO – 

https://www.nowytarg.pl/jb_jzs.php?zm=293
http://www.nowytarg.pl/
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ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE – GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW 

– link: https://www.nowytarg.pl/dane.php?cid=1041&vl=1 ). 

 

9. Zakup terenu. 

 

 Nabycie praw własności do nieruchomości odbywa się w formie aktu notarialnego. 

Główne koszty zakupu nieruchomości to (oprócz ustalonej przez strony ceny) koszt 

sporządzenia aktu, podatek zależny od ceny nieruchomości, ewentualna renta planistyczna 

i opłaty sądowe. Zakup nieruchomości od gminy może mieć charakter nabycia prawa 

własności lub prawa użytkowania wieczystego i objęty jest procedurą przetargową 

(informacje o planowanych przetargach na nieruchomości gminne możemy uzyskać 

w Urzędzie Miasta Nowy Targ w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw 

Lokalowych, pok. 102, tel. 18 26 11 284 lub na stronie internetowej www.nowytarg.pl  

w zakładce OGŁOSZENIA). 

 

10. Uzyskanie pozwolenia na budowę. 

 

Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, zezwalającą na rozpoczęcie 

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu. Uzyskanie pozwolenia na budowę nie zawsze jest konieczne, wystarczy zgłoszenie, 

ale dokumentacja jest taka sama.  

Informacje na temat dokumentów wymaganych od inwestora dla uruchomienia wymaganych 

przepisami procedur w zakresie pozwoleń na budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, 

remont, zmiany pozwolenia na budowę, pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych, 

przeniesienia pozwolenia na budowę na nowego inwestora, można uzyskać w Wydziale 

Administracji Budowlano - Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, 

ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 26 61 379  

(link: https://nowotarski.pl/bip/starostwo_powiatowe/procedury/wydzialy/wydzial-

administracji-budowlano-architektonicznej.html). 

Pozwolenie na budowę wygasa, jeśli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od 

dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna oraz budowa została przerwana na okres 

dłuższy niż 3 lata. 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity D. U. z 2021 r., poz. 2351 

z późn. zm.) określa, które zamierzenia inwestycyjne nie wymagają uzyskania pozwolenia na 

budowę. 

https://www.nowytarg.pl/dane.php?cid=1041&vl=1
http://www.nowytarg.pl/
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11.  Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy. 

 

 Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy składa się w Powiatowym Inspektoracie 

Nadzoru Budowlanego, ul. Jana Kazimierza 22, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 26 49 467.  

 

12.  Zawiadomienie o zakończeniu budowy i przystąpienie do użytkowania budynku. 

 

 Do użytkowania budynku, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na 

budowę, można przystąpić po zawiadomieniu o zakończeniu budowy Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, ul. Jana Kazimierza 22, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 26 

49 467. Na podstawie złożonych dokumentów ww. organ wydaje zgodę na użytkowanie 

budynku. 

 

 


