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KARTA INFORMACYJNA 

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
 
I. Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.). 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 23 ze zm.) 
 

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże? 
Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Inwestycji 
Urzędu Gminy Sońsk przy ul. Ciechanowskiej 20, pok. 12, poniedziałek w godz. od 800 do 
1630 od wtorku do czwartku w godz. 800 do 1600 i w godz. od 800 do 1530 w piątek, 
tel.: (23) 671 38 14  
 
III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć? 
Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy  
Decyzja o warunkach zabudowy wymagana jest w przypadku braku miejscowego planu dla: 

• każdej inwestycji, nie zaliczanej do inwestycji celu publicznego, polegającej na 
budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także na 
zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz zmianie 
zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem 
tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku. 

Nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy: roboty budowlane polegające na 
remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania 
terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej 
i nie są zaliczane do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska; roboty 
budowlane niewymagające pozwolenia na budowę; tymczasowa, jednorazowa i nie trwająca 
dłużej niż rok zmiana sposobu zagospodarowania terenu nie wymagająca pozwolenia na 
budowę. 
 
Załączniki: 

1. Wykaz stron postępowania 
2. Dwa egzemplarze kopi mapy zasadniczej (obejmującej teren inwestycji i obszar 

przyległy, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki 
objętej wnioskiem, lecz nie mniej niż 50m) w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku 
inwestycji liniowych dopuszcza się mapę w skali 1:2000) z Powiatowego Ośrodka 
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Ciechanowie, ul. Wyzwolenia 10a.  

3. Jeden egz. kserokopii w/w mapy z zaznaczonymi na niej:  
a) granicami terenu objętego wnioskiem,  
b) granice obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać 
c) planowanym sposobem zagospodarowania terenu, w tym: usytuowaniem obiektów 

budowlanych, zjazdu  
4. Do wniosku można dołączyć umowę na wykonanie uzbrojenia terenu zawartą 

pomiędzy właściwą jednostką organizacyjną (np. gestorem sieci), a inwestorem. Taka 
umowa potwierdza spełnienie warunku wystarczającego uzbrojenia terenu dla 
zamierzenia budowlanego. 

5. Charakterystykę planowanej inwestycji w formie graficznej – rysunek zawierający 
rzut/rzuty z podstawowymi wymiarami, przekrój/przekroje z wymiarami 
wysokościowymi, elewacje/widoki planowanego obiektu/obiektów (“koncepcja 
urbanistyczno-architektoniczna”).  
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6. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku przedsięwzięć mogących 
zawsze/potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (patrz pkt.V.1 wniosku) .  

7. Ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora - należy załączyć 
w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik w imieniu Inwestora.  

8. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy 
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w wysokości 107 zł za wydanie 
decyzji o warunkach zabudowy. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie 
skarbowej, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia 
w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej- nie 
dotyczy budownictwa mieszkaniowego oraz inwestorów zwolnionych na podstawie 
ustawy o opłacie skarbowej (opłaty dokonuje się gotówkowo w kasie Urzędu Gminy 
Sońsk lub bezgotówkowo na konto Urzędu Gminy, Bank Spółdzielczy w Gąsocinie nr 
92 8218 0003 2001 0000 1052 0002). Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny 
wniosek zainteresowanego, podając przyczynę oraz nr rachunku bankowego, na który 
ma być dokonany zwrot opłaty skarbowej.  

9. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo - należy załączyć 
w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik w imieniu Inwestora. Nie podlega 
zwrotowi opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.  

 
IV. Ile muszę za to zapłacić? 
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 107 zł - nie dotyczy budownictwa 

mieszkaniowego oraz inwestorów zwolnionych na podstawie ustawy o opłacie skarbowej 
(opłaty dokonuje się gotówkowo w kasie Urzędu Gminy Sońsk lub bezgotówkowo na 
konto Urzędu Gminy, Bank Spółdzielczy w Gąsocinie nr 92 8218 0003 2001 0000 1052 
0002). Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, podając 
przyczynę oraz nr rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot opłaty 
skarbowej.  

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo - należy załączyć 
w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik w imieniu Inwestora. Nie podlega zwrotowi 
opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.. 
 
V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy? 
Do dwóch miesięcy zgodnie z art. 35 § 5 KPA. Termin uzależniony jest od uzyskania 
wymaganych uzgodnień i opinii. 
 
VI. Co jeszcze muszę wiedzieć? 
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem 
organu, który wydał decyzję.  
W przypadku inwestycji, które zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 71) zaliczane są do przedsięwzięć zawsze lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, przed wystąpieniem od decyzję o warunkach zabudowy, należy 
uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 
Opracowała: Joanna Pisarska 
Zatwierdził: Jerzy Waśniewski 


