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DANE WEJŚCIOWE 
 

PODSTAWA PRAWNA 
-  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
        (Dz. U.z 2015r. poz. 199),  
-       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  
         (Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.),  
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
         (Dz. U.z 2014r. poz. 1628 ze zm.). 

 
 

I.  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 
 
1.   Nie obowiązują urzędowe druki wniosków. Wnioski mogą być składane na drukach własnych,     

      drukach  pobranych w tut. Urzędzie.  

2.   Wnioski przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy  w Santoku, 66-431 Santok,  

       ul. Gorzowska 59. 

    
 

II. WYMAGANE DOKUMENTY  WZ 

      1.  WNIOSEK 

 2   2 egz. kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej  
      przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmujących  
      teren, którego wniosek dotyczy, a także  obejmujących obszar, na który ta inwestycja  
      oddziaływuje nie mniej jednak niż 50 metrów wokół granic terenu wnioskowanego,  
      przy czym  obszar wokół działki nie może być mniejszy niż  3-krotna szerokość frontu     
      działki,   w skali 1:500  lub 1:1000 terenu objętego wnioskiem,    

      3.   Umowy ( promesy)  dostawy wody, energii, gazu , odbioru ścieków zawarte między  
            inwestorem a właściwą jednostką organizacyjną gwarantującą wykonanie uzbrojenia  
            terenu 
 

III. OPŁATY 

    

 1. Opłatę skarbową : 

      - w wysokości 107,00 zł   od decyzji o wz 

      - wysokości 56,00 zł od przeniesienia wz  

      - w wysokości 10,00zł od zmiany wz 

      - za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pelnomocnictwa). 
    wnosi się w kasie Urzędu Gminy  Santok – pokój nr 11 
    lub na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy Santok,  

    nr: 30 8372 0008 0000 0316 2000 0004 

 
IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA 
Wydawana jest decyzja ustalająca  warunki zabudowy, zmianę warunków lub przeniesienie 
wz albo decyzja o odmowie ustalenia wz, przeniesienia, zmiany wz . 
 
 
DANE WYJŚCIOWE 

 

http://www.santok.pl/


 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Decyzje  wydawane są w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz wymaganych 

załączników. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 

miesiące,. 

Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania 

określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 

spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu. 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 
 Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za 

pośrednictwem Wójta Gminy Santok w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

        podanie we wniosku numeru telefonu kontaktowego  Wnioskodawcy 
-      W przypadku braku kompletu dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich 

uzupełnienia.  

VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES) 
 

   stanowisko ds. planowania przestrzennego pokój nr 13, tel. (095) 728-75-36 

 

IX. MIERNIK i WSKAŹNIK PROCESU 

       

 
Ilość decyzji powtórnie rozpatrzonych/oprotestowanych Oczekiwane 0 % 

Ilość decyzji anulowanych Oczekiwane 0 % 

Ilość wydanych dokumentów/decyzji bez zbędnej zwłoki Oczekiwanie  100% 
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Miernik procesu Wskaźnik procesu 

Ilość wydanych dokumentów/decyzji w terminie Oczekiwane 100% 

  

  


