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KARTA USŁUG 

1. Nazwa usługi 
Wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania 
działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego 

2. Cel usługi Budowa, rozbudowa, nadbudowa, bądź odbudowa obiektu budowlanego. 

3. Kogo dotyczy 

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, państwowe 
i samorządowe jednostki organizacyjne. 

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być 
wyłącznie osoba fizyczna. Pełnomocnictwo powinno być podpisane osobiście 
przez wnioskodawcę, gdy inwestorem jest osoba fizyczna lub przez osobę 
(osoby uprawnione), gdy inwestorem jest osoba prawna.  W przypadku 
wniosku składanego przez osobę prawną prosimy o podanie numeru 
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru. 

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika, pełnomocnik dołącza 
do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, przy 
dokonaniu pierwszej czynności ze swoim udziałem. 

4. Miejsce 
składania 
dokumentów 

Kancelaria Ogólna Starostwa, ul. Wyspiańskiego 6, pokój nr 8 (parter). 

5. Miejsce 
załatwienia 
sprawy 

Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec. 

6. Sposób 
załatwienia 
sprawy 

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji, która wysyłana jest za 
pośrednictwem poczty lub odbierana osobiście 

7. Wymagane 
dokumenty 

1. Wypełniony wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu 
projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu 
architektoniczno-budowlanego wraz z załącznikami wymienionymi 
w obowiązującym formularzu wniosku (druk PB-6). 

2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest 
ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym

3.  Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz 
projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, 
uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których 
obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub 
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kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentó w 

4. Pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1 oraz decyzję, 
o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, 
jeżeli są one wymagane. 

5. W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów 
usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w 
art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem 
administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 
ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie: 

• linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych 
projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc 
publicznych, 

• przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych 
oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu 
zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także 
podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego. 

6. W przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej: 

• wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w 
art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

• uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

7. Umowa urbanistyczna, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie 
z miejscowym planem rewitalizacji. 

8. W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie 
projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja 
radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w 
przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. 

9. Oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia 
projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, 
zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), 
złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
- Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 
875 i 1086); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 
klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". 
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych oświadczeń. 

10. W przypadku zamierzenia budowlanego, poprzedzonego decyzją 
o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu 
wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający 
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, 
oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez 



przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której 
mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko. 

11. W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika, pełnomocnik 
dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis 
pełnomocnictwa. 

12. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej. 
13. Podpisana klauzula informacyjna (druk RODO). 

 

Uwagi: 

Inwestor, spełniający warunki do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 
może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu 
zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-
budowlanego poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Ważne:  

Decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub 
terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego nie uprawnia 
do wykonywania robót budowlanych. Przed rozpoczęciem robót 
należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę. 

Decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu jest 
ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok. 

 

Dodatkowe czynności i powiązane procedury: 

Sprawdzenie czy na obszarze planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego (właściwy urząd gminy). 

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku 
inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Sprawdzenie czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na 
obszarze wpisanym do rejestru zabytków (prowadzenie robót przy obiekcie 
budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do 
rejestru zabytków wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia na 
prowadzenie tych robót przez właściwego Konserwatora Zabytków). 

 

INNE INFORMACJE: 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca 
zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w ustawowym terminie nie 
krótszym niż siedem dni. Nieuzupełnienie wniosku, w wyznaczonym terminie, 
od daty otrzymania wezwania, spowoduje pozostawienie sprawy bez 
rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.). 

W razie stwierdzenia wad w przedłożonym projekcie budowlanym 
wnioskodawca zostanie zobowiązany postanowieniem do usunięcia 
wskazanych nieprawidłowości w określonym terminie. Bezskuteczny upływ 
terminu wyznaczonego do usunięcia nieprawidłowości projektu 
budowlanego spowoduje wydanie decyzji o odmowie wydania odrębnej 
decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub 
projektu architektoniczno-budowlanego. 
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8. Opłaty 

Wysokość opłaty skarbowej: 

• Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki 
lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego podlega 
opłacie skarbowej w wysokości 47,00 zł 

• Za pełnomocnictwo (prokurę) – 17,00 zł 

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty,  

a obowiązek ten powstaje z chwilą złożenia wniosku. 

Opłatę należy wnieść na rachunek Starostwa Powiatowego w Mielcu – PKO 
Bank Polski S.A., nr rachunku: 96 1020 4391 0000 6802 0167 5545 
odpowiednio z dopiskiem: „opłata skarbowa za wydanie decyzji”, „opłata 
skarbowa za pełnomocnictwo (prokurę)”. 

Opłacie skarbowej nie podlegają czynności urzędowe, wydanie zaświadczeń 
i zezwoleń albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub prokury w sprawach: nauki, szkolnictwa i oświaty 
pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia. 

Opłacie skarbowej nie podlegają również czynności urzędowe, wydanie 
zaświadczeń i zezwoleń w sprawach budownictwa mieszkaniowego. 

Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi i wstępnym (rodzice dziadkowie) 
oraz zstępnym (dzieci i wnuki) lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty 
skarbowej; 

9. Czas / termin 
załatwienia 
sprawy 

Wydanie decyzji następuje bez zbędnej zwłoki (zgodnie z art. 35 § 1 k. p. a.). 
Załatwienie sprawy  wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno 
nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie 
skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy zgodnie z art. 35 § 
3 k. p. a ), a maksymalnie w czasie nie dłuższym niż 65 dni, od dnia 
dostarczenia wniosku z kompletem dokumentów. 

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w 
przepisach prawa do wykonania określonych czynności, okresów zawieszenia 
postępowania, a także okresów opóźnień z winy strony lub z przyczyn 
niezależnych od organu. 

10. Tryb 
odwoławczy 

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji, które może być 
złożone w kancelarii Starostwa Powiatowego w Mielcu, lub nadane na 
poczcie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji o 
sprzeciwie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem 
Starosty Mieleckiego. 

11. Podstawa 
prawna 

1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego 
3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
4. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europu (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

 


