
 

 
 

Urząd Gminy  
w Mielcu 

 

Urząd Gminy w Mielcu 
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, 

Referat Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 
pokój nr 11 

tel.: 17 774 56 31 
NIP: 817-10-67-937, REGON: 000538805 

Konto: Urząd Gminy w Mielcu  

 Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 86421168 2016 6808 8415 0001 

Numer  
karty: 
RGP-1 

 KARTA USŁUGI Numer edycji: 4 

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI 

 
 

Organy: 
Organ właściwy: Wójt Gminy Mielec  

Stanowisko odpowiedzialne: Inspektor ds. geodezji i gospodarki 

gruntami 

Podstawa prawna: 

Na podstawie art. 47a i art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

Geodezyjne i Kartograficzne /jedn. tekst   Dz. U. 2017 poz. 2101 z późn. 

zm./ oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 

stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, 

/Dz. U. z 2012 poz. 125/ 

Wymagane 
dokumenty: 

*Wniosek, 

*Załącznik : kopia mapy, na której wyróżniono kolorem 

budynek będący przedmiotem wniosku. 

Formularz do 
pobrania 

W pok. nr 11  Urzędu Gminy w Mielcu  
Pobierz wniosek                     

Termin załatwienia 
sprawy: 

Do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. 

Opłaty: wniosek zwolniony z opłaty skarbowej 

Tryb odwoławczy: nie przysługuje  

Uwagi: 
 

 
Opracował(a): Dorota Maryniak – Podinspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami 

Zatwierdził(a): Bożena Mazur  - Sekretarz Urzędu Gminy Mielec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gminamielec.bip.hsi.pl/pliki/Karty%20Uslug/RGP/wniosek_numer_porzadkowy.docx


 

 

 
 

Urząd Gminy  
w Mielcu 

 

Urząd Gminy w Mielcu 
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, 

Referat Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 
pokój nr 11 

tel.: 17 774 56 31 
NIP: 817-10-67-937, REGON: 000538805 

Konto: Urząd Gminy w Mielcu  

 Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 86421168 2016 6808 8415 0001 

Numer  
karty: 
RGP-2 

 KARTA USŁUGI Numer edycji: 4 

ZATWIERDZENIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

 

Organy: 
Organ właściwy: Wójt Gminy Mielec  

Stanowisko odpowiedzialne: podinspektor ds. geodezji i gospodarki 

gruntami 

Podstawa prawna: 

Art.94 ust.1 ,96 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz.121 z późn. zm./ 

oraz § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. 

w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości 

/Dz.U.2004.268.2663/ 

Wymagane 
dokumenty: 

*  Wniosek właściciela o zatwierdzenie projektu podziału 

*   Załączniki:  

- udokumentowanie tytułu prawnego do nieruchomości,  

- wypis i kopia mapy ewidencji gruntów,  

- wstępny projekt podziału, 

- postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału, 

            - protokół z przyjęcia granic nieruchomości,  

- mapę z projektem podziału, z wykazem zmian i z wykazem 

  synchronizacyjnym 

Formularz do 
pobrania 

 Wniosek w pok. nr 11  w Urzędzie Gminy w Mielcu 
Pobierz wniosek 

Termin załatwienia 
sprawy: 

W terminie 1 miesiąca  od daty złożenia kompletnego wniosku 

Opłaty: wniosek zwolniony z opłaty skarbowej 

Tryb odwoławczy: 
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za 
pośrednictwem Wójta Gminy w Mielcu 

Uwagi: 

O zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości zawiadamia się 
wnioskodawcę oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami -Starostwo 
Powiatowe w Mielcu i Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Mielcu 

 
Opracował(a): Dorota Maryniak – podinspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami 

Zatwierdził(a): Bożena Mazur  - Sekretarz Urzędu Gminy Mielec 

 

 

 

 

 

http://gminamielec.bip.hsi.pl/pliki/Karty%20Uslug/RGP/wniosek_podzial_nieruchomosci.docx


 

 
 

Urząd Gminy  
w Mielcu 

 

Urząd Gminy w Mielcu 
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, 

Referat Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 
pokój nr 11 

tel.: 17 774 56 31 
NIP: 817-10-67-937, REGON: 000538805 

Konto: Urząd Gminy w Mielcu  

 Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 86421168 2016 6808 8415 0001 

Numer  
karty: 
RGP-3 

 KARTA USŁUGI Numer edycji: 4 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGOWEJ 

 
 

Organy: 
Organ właściwy: Wójt Gminy Mielec 

Stanowisko odpowiedzialne: podinspektor ds. geodezji i gospodarki 

gruntami 

Podstawa prawna: 
Art. 37 ust.1, art. 67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 

gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz.121 z 

późn. zm./ 

Wymagane 
dokumenty: 

Czynności podejmuje się z urzędu lub na wniosek strony 

Formularz do 
pobrania 

 Brak formularza 

Termin załatwienia 
sprawy: 

Do 6 miesięcy od dnia podjęcia stosownej Uchwały przez Radę Gminy w 
Mielcu, w zależności od charakteru sprawy 

Opłaty: 

-    Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej.  
-    Koszty : 

 - cena sprzedaży nieruchomości wylicytowana w przetargu, 
 - sporządzenia aktu notarialnego. 

Tryb odwoławczy: 

Możliwość zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem 
przetargu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego 
lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego do Wójta 
Gminy Mielec 

Uwagi: 
Sprzedaż nieruchomości następuje po uzyskaniu zgody Rady Gminy 
Mielec /Uchwała/ 

 

 
Opracował(a): Dorota Maryniak – podinspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami 

Zatwierdził(a): Bożena Mazur  - Sekretarz Urzędu Gminy Mielec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Urząd Gminy  
w Mielcu 

 

Urząd Gminy w Mielcu 
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, 

Referat Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 
pokój nr 11 

tel.: 17 774 56 31 
NIP: 817-10-67-937, REGON: 000538805 

Konto: Urząd Gminy w Mielcu  

 Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 86421168 2016 6808 8415 0001 

Numer  
karty: 
RGP-4 

 KARTA USŁUGI Numer edycji: 4 

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI 

 
 

Organy: 
Organ właściwy: Wójt Gminy Mielec  

Stanowisko odpowiedzialne: podinspektor ds. geodezji i gospodarki 

gruntami 

Podstawa prawna: 
Art. 29, 30, 31, 32, 33 i 34 ustawy z dnia 1 7 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne / jedn. tekst Dz. U. 2017 poz. 2101 z późn. 

zm./ 

Wymagane 
dokumenty: 

* Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego zawierający 

oznaczenie i lokalizację nieruchomości  

* Załączniki; 

 - dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości /oryginał 

dokumentu do wglądu / (odpis z księgi wieczystej, wypis aktu 

notarialnego, akt własności ziemi) 

 - wypis z ewidencji gruntów rozgraniczanych działek. 

 - kopia mapy ewidencji gruntów tych działek 

Formularz do 
pobrania 

Wniosek w pok. Nr 11 Urzędu Gminy Mielec 
Pobierz wniosek 

Termin załatwienia 
sprawy: 

W terminie 1 miesiąca od złożenia operatu rozgraniczeniowego 

Opłaty: 
Opłata skarbowa za wydanie decyzji o rozgraniczeniu 10 zł. Czynności 
ustalenia przebiegu granicy na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na 
koszt wnioskodawcy rozgraniczenia. 

Tryb odwoławczy: 

W administracyjnym toku postępowania administracyjnego istnieją trzy 
możliwości zakończenia postępowania o rozgraniczenie nieruchomości,  
a mianowicie: 
 1 . W drodze ugody, zawartej przed geodetą upoważnionym przez Wójta 
Gminy (art. 31 ust. 4) - decyzja o umorzeniu postępowania od której 
przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 
stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za 
pośrednictwem Wójta Gminy Mielec. 
2. W drodze decyzji administracyjnej o rozgraniczeniu, jeżeli 
zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a 
ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych 
dowodów lub zgodnego oświadczenia stron (art. 33 ust. 1).  
- decyzja jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie od decyzji. 
Strona niezadowolona z decyzji może żądać przekazania sprawy do Sądu 
Rejonowego , w terminie 14 dni od doręczenia jej decyzji / art.33 ust.3 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne/ 

http://gminamielec.bip.hsi.pl/pliki/Karty%20Uslug/RGP/wniosek_rozgraniczenie.docx


3. W drodze umorzenia postępowania administracyjnego i przekazania 
sprawy z urzędu do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Mielcu, jeżeli 
przebieg linii granicznych jest sporny, a strony nie zawarły ugody przed 
geodetą i nie ma podstaw określonych w art. 33 ust. 1 do wydania decyzji 
administracyjnej ustalającej sporną granicę (art.34 ust. 1 i 2). 
 Od decyzji przysługuje odwołanie do SKO w Tarnobrzegu za 
pośrednictwem Wójta Gminy Mielec. 

Uwagi: 
 

 

 

 
Opracował(a): Dorota Maryniak – podinspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami 

Zatwierdził(a): Bożena Mazur  - Sekretarz Urzędu Gminy Mielec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Urząd Gminy  
w Mielcu 

 

Urząd Gminy w Mielcu 
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, 

Referat Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 
pokój nr  13 

tel.: 17 774 56 38 
NIP: 817-10-67-937, REGON: 000538805 

Konto: Urząd Gminy w Mielcu  

Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 8642 1168 2016 6808 8415 0001 

Numer  
karty: 
RGP-5 

 KARTA USŁUGI Numer edycji: 4 

 Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów 

 
 

Organy: 
Organ właściwy: Wójt Gminy Mielec 
Stanowisko odpowiedzialne:    
  Podinspektor ds. ochrony środowiska  

Podstawa prawna: 

Art. 83 a  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody /jedn. tekst Dz. U. 2018 poz. 142 z późn. zm./ 
Opłata za usunięcie drzew  lub krzewów wg Rozporządzenia  
Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r.  r. w sprawie  
wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów  /Dz. U. 
z 2017 r.  poz. 1330/. 

Wymagane 
dokumenty: 

 Wniosek        Zgłoszenie 
Tytuł prawny władania nieruchomością  
rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu             
w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych 
istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.  

Formularz do 
pobrania 

 W pok. nr 13  Urzędu Gminy Mielec 

Pobierz wniosek    Pobierz zgłoszenie    

Termin załatwienia 
sprawy: 

Do jednego miesiąca  

Opłaty: 

Opłata skarbowa: nie pobiera się  
Opłata za usunięcie drzew  lub krzewów wg Rozporządzenia  
Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r.  r. w sprawie  
wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów  (Dz. U.         
z 2017 r.  poz. 1330) 

Tryb odwoławczy: 
w terminie 14 dni od  daty doręczenia decyzji, do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego  w Tarnobrzegu  za pośrednictwem 
Wójta Gminy Mielec   

Uwagi: 
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do 
wniosku należy dołączyć zgodę jej właściciela   

 
Opracował(a): Lucyna Nowak - podinspektor  ds. ochrony środowiska 
Zatwierdził(a): Bożena Mazur – Sekretarz Urzędu Gminy  

 

http://gminamielec.bip.hsi.pl/pliki/Karty%20Uslug/RGP/wniosek_wycinka_drzew.docx
http://gminamielec.bip.hsi.pl/pliki/Karty%20Uslug/RGP/wniosek_zgloszenie_usuniecie_drzew.docx


 

 
 

Urząd Gminy  
w Mielcu 

 

Urząd Gminy w Mielcu 
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, 

Referat  Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 
pokój nr 13 

tel.: 17 774 56 38 
NIP:817-10-67-937, REGON:000538805 

Konto: Urząd Gminy w Mielcu  
Podkarpacki Bank Spółdzielczy 

40 8642 1168 2016 6808 8415 0001 

Numer  
karty: 

 
RGP-6 

 KARTA USŁUGI Numer edycji: 3 

Prowadzenie  spraw związanych   z  usuwaniem    wyrobów zawierających  
azbest   

 
 

Organy: 

Organ właściwy: Wójt Gminy Mielec 
Stanowisko odpowiedzialne: podinspektor  ds. ochrony 
środowiska   
 

Podstawa prawna: 

Uchwała Rady Gminy  Nr XV/113/2011 w sprawie przyjęcia 
programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie 
gminy Mielec na lata 2011-2032   
Ustawa  z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach /jedn. tekst Dz. U. 
2018 poz. 21 z późn. zm./  
 

Wymagane 
dokumenty: 

- wniosek  właściciela nieruchomości  
 

Formularz do 
pobrania 

Druk wniosku   w  pok. nr 13  Urzędu Gminy Mielec  
Pobierz  wniosek  - o demontaż i odbiór  wyrobów azbestowych 
Pobierz wniosek   - odbiór zdemontowanych  wyrobów azbestowych 

Termin załatwienia 
sprawy: 

W zależności  od  otrzymania dofinansowania   z Wojewódzkiego 
Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 
Decyduje kolejność  złożonych wniosków 

Opłaty: 
-  wolne od opłaty  skarbowej. 
 

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy  

Uwagi:  
 

Opracował(a):  Lucyna Nowak – podinspektor ds. ochrony środowiska   
Zatwierdził(a): Mazur Bożena : sekretarz Urzędu Gminy Mielec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gminamielec.bip.hsi.pl/pliki/Karty%20Uslug/RGP/wniosek_azbest_demontaz.docx
http://gminamielec.bip.hsi.pl/pliki/Karty%20Uslug/RGP/wniosek_azbest_odbior.docx


 

 

 
 

Urząd Gminy  
w Mielcu 

 

Urząd Gminy w Mielcu 
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, 

Referat Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 
pokój nr12 

tel.: 17 774 56 39 
NIP: 817-10-67-937, REGON: 000538805 

Konto: Urząd Gminy w Mielcu  

Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 8642 1168 2016 6808 8415 0001 

Numer  
karty: 
RGP-7 

 KARTA USŁUGI Numer edycji: 4 

  
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
   

 
 

Organy: 

Organ właściwy: Wójt Gminy Mielec 
Stanowisko odpowiedzialne:      
główny specjalista ds. planowania i zagospodarowania 
przestrzennego 

Podstawa prawna: 

a. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.).  
b. Ustawa 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 
(Dz.U.2017.1405 t.j.).  
c. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w 
 sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko  (Dz.U.2016.71).  
d. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
(Dz.U.2016.1827 t.j.) 

Wymagane 
dokumenty: 

1) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
podpisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik, 
stosownie do art. 33 § 3 K.p.a., dołącza oryginał lub 
urzędowo poświadczone pełnomocnictwo.  

2) Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy 
ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym 
będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej 
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - 4 
egzemplarze mapy w związku z koniecznością prowadzenia 
jednoczesnych uzgodnień z innymi organami.  

3) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o 
którym mowa w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, w czterech egzemplarzach wraz z jego zapisem 



w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach 
danych.  

4) Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, 
na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz 
obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie – zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 6 ustawy, 

5) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo 
informację o jego braku (w celu jak najszybszego 
przeprowadzenia procedury), 

Ww. dokumenty powinny być złożone w oryginałach lub 
potwierdzone za zgodność z oryginałem. 
6) Dowód uiszczenia należnej zapłaty należnej opłaty 

skarbowej: 
- za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub prokury. 
  

Formularz do 
pobrania 

 W pok. nr 12 Urzędu Gminy Mielec 
Pobierz wniosek 

Termin załatwienia 
sprawy: 

do dwóch miesięcy (*) 
* Art. 35 § 5 Kpa. Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w 
przepisach prawa dla dokonania czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów 
opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Opłaty: 

Opłata skarbowa:  
1. od wydania decyzji  205 zł. 
2. od przeniesienia decyzji na rzecz innej osoby 105 zł. 
3. od pełnomocnictwa  17 zł. 

Tryb odwoławczy: 
w terminie 14 dni od  daty doręczenia decyzji, do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego  w Tarnobrzegu  za pośrednictwem 
Wójta Gminy Mielec   

Uwagi: 

 W celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury, a w 
związku z tym prowadzenia jednoczesnych uzgodnień z innymi 
organami prosimy o składanie ww. dokumentów w 4-
egzemplarzach. 

 
Opracował(a): Anna Domanik  - główny specjalista ds. planowania i 

zagospodarowania przestrzennego 
Zatwierdził (a) Bożena Mazur  - sekretarz Gminy Mielec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gminamielec.bip.hsi.pl/pliki/Karty%20Uslug/RGP/wniosek_srodowiskowe_uwarunkowania_zawsze.docx


 

 

 

 
 

Urząd Gminy  
w Mielcu 

 

Urząd Gminy w Mielcu 
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, 

Referat Środowiska  i Gospodarki Przestrzennej 
pokój nr 12 

tel.: 17 774 56 39 
NIP: 817-10-67-937, REGON: 000538805 

Konto: Urząd Gminy w Mielcu  

Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 8642 1168 2016 6808 8415 0001 

Numer  
karty: 
RGP-8 

 KARTA USŁUGI Numer edycji: 4 

  
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

mogącego potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko 
   

 

Organy: 
Organ właściwy: Wójt Gminy Mielec 
Stanowisko odpowiedzialne: główny specjalista ds. planowania i 
zagospodarowania przestrzennego 

Podstawa prawna: 

a. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j).  
b. Ustawa 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 (Dz.U.2017.1405 t.j.).  
c. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko  ( Dz.U. 2016r poz.71).  
d. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
(Dz.U.2016.1827 t.j.  ). 

Wymagane 
dokumenty: 

7) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
podpisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik, 
stosownie do art. 33 § 3 K.p.a., dołącza oryginał lub 
urzędowo poświadczone pełnomocnictwo.  

8) Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy 
ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym 
będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej 
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - 4 
egzemplarze mapy w związku z koniecznością prowadzenia 
jednoczesnych uzgodnień z innymi organami.  

9) Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, 
na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz 
obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie – zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 6 ustawy, 

10) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo 



informację o jego braku (w celu jak najszybszego 
przeprowadzenia procedury), 

Ww. dokumenty powinny być złożone w oryginałach lub 
potwierdzone za zgodność z oryginałem. 
11) Dowód uiszczenia należnej zapłaty należnej opłaty 

skarbowej: 
- za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub prokury. 
  

Formularz do 
pobrania 

 W pok. nr 12  Urzędu Gminy Mielec 

Pobierz wniosek 

Termin załatwienia 
sprawy: 

do dwóch miesięcy (*) 
* Art. 35 § 5 Kpa. Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w 
przepisach prawa dla dokonania czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów 
opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Opłaty: 

Opłata skarbowa:  
4. od wydania decyzji  205 zł. 
5. od przeniesienia decyzji na rzecz innej osoby 105 zł. 
6. od pełnomocnictwa  17 zł. 

Tryb odwoławczy: 
w terminie 14 dni od  daty doręczenia decyzji, do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego  w Tarnobrzegu  za pośrednictwem 
Wójta Gminy Mielec   

Uwagi: 

 W celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury, a w 
związku z tym prowadzenia jednoczesnych uzgodnień z innymi 
organami prosimy o składanie ww. dokumentów w 4-
egzemplarzach. 

 

Opracował(a): Anna  Domanik  - główny specjalista ds. planowania i 
zagospodarowania przestrzennego 

Zatwierdził(a): Bożena Mazur - Sekretarz Urzędu Gminy Mielec  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gminamielec.bip.hsi.pl/pliki/Karty%20Uslug/RGP/wniosek_srodowiskowe_uwarunkowania_potencjalnie.docx


 

 

 

 

 
 

Urząd Gminy  
w Mielcu 

 

Urząd Gminy w Mielcu 
ul. Głowackiego 5 , 39-300 Mielec, 

Referat Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 
pokój nr 12 

tel.: 17 774 56 39 
NIP: 817-10-67-937, REGON: 000538805 

Konto: Urząd Gminy w Mielcu  

Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 8642 1168 2016 6808 8415 0001 

 

Numer  
karty: 

RGP-9 
 

 KARTA USŁUGI Numer edycji: 4 

Ustalanie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego  

 
 

Organy: 

Organ właściwy: Wójt Gminy Mielec 

Stanowisko odpowiedzialne: główny specjalista ds. planowania i 
zagospodarowania przestrzennego 

Podstawa prawna: 

 Art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 4, art. 54, art. 56 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 t.j.) 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
            (Dz.U.2016.1827 t.j.). 

Wymagane 
dokumenty: 

- Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  
- Załączniki: 

2 egz. kopii mapy zasadniczej (w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku 
do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 przyjętej do państwowego 
zasobu geodezyjnego)  
1 egz. aktualnego wyrysu i wypisu z ewidencji gruntów  

(w/w załączniki należy wybrać w Starostwie Powiatowym w 
Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6)  

Potwierdzenia od właściwych jednostek organizacyjnych  
o zapewnieniu dostaw z istniejących lub projektowanych  
sieci wnioskowanych mediów takich jak: 
      - zapewnienie dostawy energii elektrycznej  
      - zapewnienie dostawy gazu  
      - zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków 
      - wstępne warunki uzyskane od właściwego zarządcy drogi o 
możliwości wykonania zjazdu z drogi publicznej. 
W przypadku braku możliwości zapewnienia dostaw niezbędnych 
mediów dla zamierzenia budowlanego, należy przedłożyć umowy 
zawarte z właściwymi jednostkami organizacyjnymi gwarantujące 
wykonanie przedmiotowego uzbrojenia terenu.  
- Parametry projektowanego obiektu budowlanego w formie 
opisowej i graficznej (rysunki obrazujące orientacyjnie gabaryty 
projektowanych obiektów).  
Na 1 egz. mapy zasadniczej należy określić granice terenu objętego 
wnioskiem i obszarem, na który planowana inwestycja będzie 
oddziaływać oraz wkreślić proponowany sposób zagospodarowania 
terenu  



Formularz do 
pobrania 

  W pok. nr 12  w Urzędu Gminy Mielec 
Pobierz wniosek 

Termin załatwienia 
sprawy: 

W terminie ok. 2,5 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku 

Opłaty: 
- Opłata skarbowa od decyzji 107 zł 
- Opłata od pełnomocnictwa 17 zł w kasie Urzędu lub na konto 

bankowe Urzędu 

Tryb odwoławczy: 
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta 
Gminy Mielec 

Uwagi: 
 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawana 
jest dla terenów nie objętych miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego 

 

Opracował(a): Anna Domanik  - główny specjalista ds. planowania i 
zagospodarowania przestrzennego 

Zatwierdził(a): Bożena Mazur - sekretarz Gminy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gminamielec.bip.hsi.pl/pliki/Karty%20Uslug/RGP/wniosek_lokalizacja_inwestycji.docx


 

 

 

 

 
 

Urząd Gminy  
w Mielcu 

 

Urząd Gminy w Mielcu 
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, 

Referat Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 
pokój nr 12  

tel.: 774 56 39 
NIP: 817-10-67-937, REGON: 000538805 

Konto: Urząd Gminy w Mielcu  

Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 8642 1168 2016 6808 8415 0001 

 

Numer  
karty: 

RGP-10 
 

 KARTA USŁUGI Numer edycji: 4 

Ustalanie Warunków Zabudowy  

 
 

Organy: 
Organ właściwy: Wójt Gminy Mielec 
Stanowisko odpowiedzialne: Inspektor ds. budownictwa  

Podstawa prawna: 

 Art. 59 ust.1, art. 60, art. 61 ust.1, art. 64 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.2017.1073 t.j.) 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
           (Dz.U.2016.1827 t.j.) 
 

Wymagane 
dokumenty: 

- Wniosek o ustalenie warunków zabudowy  
- Załączniki: 

1 egz. kopii mapy zasadniczej (w skali 1:500 lub 1:1000 przyjętej do 
państwowego zasobu geodezyjnego)  
Potwierdzenia od właściwych jednostek organizacyjnych  
o zapewnieniu dostaw z istniejących lub projektowanych  
sieci wnioskowanych mediów takich jak: 
      - zapewnienie dostawy energii elektrycznej 
      - zapewnienie dostawy gazu 
      - zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków 
      - wstępne warunki uzyskane od właściwego zarządcy drogi o 
możliwości wykonania zjazdu z drogi publicznej. 
W przypadku braku możliwości zapewnienia dostaw niezbędnych 
mediów dla zamierzenia budowlanego, należy przedłożyć umowy 
zawarte z właściwymi jednostkami organizacyjnymi gwarantujące 
wykonanie przedmiotowego uzbrojenia terenu.  
- Gabaryty projektowanego obiektu budowlanego w formie 
graficznej (rysunki obrazujące orientacyjnie gabaryty projektowanych 
obiektów).  
Na 1 egz. mapy zasadniczej(kserokopia) należy określić granice terenu 
objętego wnioskiem i obszarem, na który planowana inwestycja będzie 
oddziaływać oraz wkreślić proponowany sposób zagospodarowania 
terenu  

Formularz do 
pobrania 

  W pok. nr 12 Urzędu Gminy Mielec 
Pobierz wniosek 

Termin załatwienia 
sprawy: 

W terminie ok. 2 miesięcy od złożenia wniosku plus okres wynikający z 
trybu uzgodnień 

http://gminamielec.bip.hsi.pl/pliki/Karty%20Uslug/RGP/wniosek_warunki_zabudowy.docx


Opłaty: 

- Sprawy budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie 
skarbowej  

- Pozostałe inwestycje opłata skarbowa od decyzji 107 zł, 
płatna w kasie Urzędu 

-     Opłata od pełnomocnictwa 17 zł w kasie Urzędu lub na konto      
bankowe Urzędu 

Tryb odwoławczy: 
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta 
Gminy Mielec 

Uwagi: 
 Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest dla terenów nie 
objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

 

Opracował(a): Jacek Siembab - inspektor ds. budownictwa 

Zatwierdził(a): Bożena Mazur - sekretarz Gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Urząd Gminy  
w Mielcu 

 

Urząd Gminy w Mielcu 
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, 

Referat Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 
pokój nr 12 

tel.: 17 774 56 39 
NIP: 817-10-67-937, REGON: 000538805 

Konto: Urząd Gminy w Mielcu  

Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 8642 1168 2016 6808 8415 0001 

 

Numer  
karty: 

RGP-11 
 

 KARTA USŁUGI Numer edycji: 3 

Sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Mielec  
 
 

Organy: 
Organ właściwy: Wójt Gminy Mielec 
Stanowisko odpowiedzialne: główny specjalista ds. planowania i 
zagospodarowania przestrzennego 

Podstawa prawna: 
Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 t.j.) 

Wymagane 
dokumenty: 

- Wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu  zagospodarowania 
przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mielec  

 

Formularz do 
pobrania 

W pok. nr 12 Urzędu Gminy Mielec 
Pobierz wniosek 

Termin załatwienia 
sprawy: 

W terminie 7 dni od daty złożenia wniosku  

Opłaty: 

1/ od wypisu: 
    a/ do 5 stron - 30 zł 
    b/ powyżej 5 stron - 50 zł 
2/ od wyrysu: 
     a/ za każdą wchodzącą w skład wyrysuj pełną lub rozpoczętą  
        część odpowiadającą stronie A4 – 20 zł  
      b/ nie więcej niż 200 zł 
Płatne w punkcie obsługi bankowej PBS 

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje 

Uwagi: 

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mielec – może uzyskać każdy, nawet, gdy nie jest właścicielem 
nieruchomości, dla której ubiega się o wydanie informacji 

 

Opracował(a): Anna Domanik- główny specjalista ds. planowania i zagospodarowania 
przestrzennego 

Zatwierdził(a): Bożena Mazur - sekretarz Gminy 

 

 

 

http://gminamielec.bip.hsi.pl/pliki/Karty%20Uslug/RGP/wniosek_wypis_wyrys.docx


 

 

 

 

 
 

Urząd Gminy  
w Mielcu 

 

Urząd Gminy w Mielcu 
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, 

Referat Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 
pokój nr 12 

tel. 17 774 56 39 
NIP: 817-10-67-937, REGON: 000538805 

Konto: Urząd Gminy w Mielcu  

Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 8642 1168 2016 6808 8415 0001 

 

Numer  
karty: 

RGP-12 
 

 KARTA USŁUGI Numer edycji: 3 

Wydawanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w przypadku braku 
miejscowego planu  

 
 

Organy: 
Organ właściwy: Wójt Gminy Mielec 
Stanowisko odpowiedzialne: główny specjalista ds. planowania i 
zagospodarowania przestrzennego 

Podstawa prawna: 

 Art. 217 Kodeksu Postępowania Administracyjnego 
(Dz.U.2017.1257 t.j.) 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
            (Dz.U.2016.1827 t.j.  ). 

Wymagane 
dokumenty: 

- Wniosek o wydanie zaświadczenia 
- Załączniki:  

- kopia wypisu z ewidencji gruntów  

Formularz do 
pobrania 

W pok. nr 12  Urzędu Gminy Mielec 
Pobierz wniosek 

Termin załatwienia 
sprawy: 

W terminie 7 dni od daty złożenia wniosku  

Opłaty: 17 zł - opłata skarbowa - płatna w kasie urzędu obsługi  PBS  

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje  

Uwagi:  
 

Opracował(a): Anna Domanik-główny specjalista ds. planowania i zagospodarowania 
przestrzennego 

Zatwierdził(a): Bożena Mazur - sekretarz Gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gminamielec.bip.hsi.pl/pliki/Karty%20Uslug/RGP/wniosek_zaswiadczenie_o_przezn_dzialki.docx


 

 

 

 
 

Urząd Gminy  
w Mielcu 

 

Urząd Gminy w Mielcu 
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, 

Referat Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 
pokój nr 11 

tel.: 17 774 56 31 
NIP: 817-10-67-937, REGON: 000538805 

Konto: Urząd Gminy w Mielcu  

 Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 86421168 2016 6808 8415 0001 

Numer  
karty: 

RGP-13 

 KARTA USŁUGI Numer edycji: 4 

 OPINIOWANIE WSTĘPNEGO PROJEKTU PODZIAŁU 
NIERUCHOMOŚCI 

 
 

Organy: 
Organ właściwy: Wójt Gminy Mielec 
Stanowisko odpowiedzialne: podinspektor ds. geodezji i gospodarki 
nieruchomościami 

Podstawa prawna: 
Art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz.121 z późn. zm./ 

Wymagane 
dokumenty: 

- Wniosek o zaopiniowanie projektu podziału  
Załączniki:  

- udokumentowanie tytułu prawnego do nieruchomości, 
- wypis i wyrys z katastru nieruchomości, 
- kopia decyzji o warunkach zabudowy lub ustalenia                        
lokalizacji  celu publicznego, jeżeli była wydana przed dniem              
złożenia wniosku o podział i jest obowiązująca w dniu  złożenia 
wniosku, 
- wstępny projekt podziału,  

Formularz do 
pobrania 

W pok. Nr 11 Urzędu Gminy Mielec  
Pobierz wniosek 

Termin załatwienia 
sprawy: 

W terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku  

Opłaty: wniosek zwolniony z opłaty skarbowej 

Tryb odwoławczy: 

Na postanowienie przysługuje stronom zażalenie w terminie 7 dni od 
daty doręczenia postanowienia do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy w 
Mielcu  

Uwagi:  
 

Opracował(a): Dorota Maryniak – podinspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami 

Zatwierdził(a): Bożena Mazur  - Sekretarz Urzędu Gminy Mielec 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gminamielec.bip.hsi.pl/pliki/Karty%20Uslug/RGP/wniosek_op_proj_dzialki.docx


 

 

 

 
 

Urząd Gminy  
w Mielcu 

 

Urząd Gminy w Mielcu 
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, 

Referat  Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 
pokój nr 13 

tel.: 17 774 56 38 
NIP:817-10-67-937, REGON:000538805 

Konto: Urząd Gminy w Mielcu  
Podkarpacki Bank Spółdzielczy 

40 8642 1168 2016 6808 8415 0001 

Numer  
karty: 

RGP- 14 

 KARTA USŁUGI Numer edycji: 4 

Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi   

 
 

Organy: 

Organ właściwy: Wójt Gminy Mielec 
Stanowisko odpowiedzialne: podinspektor ds. gospodarki 
odpadami   
 

Podstawa prawna: 

- Art. 6m i 6 n   ustawy z dnia  13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach  /tekst jedn. z 2017 r. poz. 1289 z 
zm./  
- Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 17 grudnia 
2015r. w sprawie wzoru  deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 
nieruchomości 
- Uchwała Nr XXXIII/230/2017 Rady Gminy Mielec w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

Wymagane 
dokumenty: 

 deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,  

 oryginał pełnomocnictwa- w przypadku, gdy składający 
deklarację działa przez pełnomocnika.  
 

Formularz do 
pobrania 

   Druk deklaracji  w  pok. nr 13 Urzędu Gminy Mielec  
Pobierz druk deklaracji 

Termin załatwienia 
sprawy: 

 Przyjmowanie  od właścicieli nieruchomości  deklaracji na 
bieżąco  

Opłaty: 
- Złożenie deklaracji jest wolne od opłaty  skarbowej. 
 

Tryb odwoławczy: Od złożonej deklaracji nie przysługuje odwołanie.   

Uwagi: 

I .Miesięczna stawka  opłaty za gospodarowanie odpadami   
   komunalnymi  w gospodarstwach domowych wynosi : 
a) jeżeli odpady są zbierane  i odbierane w sposób selektywny: 
 - dla gospodarstwa  domowego 1 osobowego – 18,00 zł 
 - dla gospodarstwa  domowego 2 osobowego –  28,00 zł  
-  dla gospodarstwa  domowego 3 osobowego i powyżej-42,00 zł  

http://gminamielec.bip.hsi.pl/pliki/Karty%20Uslug/RGP/wniosek_deklaracja_odpady_komunalne.pdf


b) jeżeli odpady są zbierane  i odbierane w sposób  
   nieselektywny: 
- dla gospodarstwa  domowego 1 osobowego – 27 zł 
 - dla gospodarstwa  domowego 2 osobowego – 42,00 zł  
-  dla gospodarstwa  domowego 3 osobowego i powyżej-63,00 zł 
 
  II. Stawka opłaty za   pojemnik  o określonej  pojemności  dla 

nieruchomości niezamieszkałych ( podmioty 
gospodarcze, placówki oświatowe, kulturalne, itp. )  
wynosi :  

a) jeżeli odpady są zbierane  i odbierane w sposób 
selektywny: 

1)      12,00 zł za pojemnik o pojemności  60 litrów  
2)    24,00 zł za pojemnik o pojemności  120 litrów  
3)    48,00 zł za pojemnik o pojemności  240 litrów  
4)  233,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów  
5)  1253,00zł za pojemnik o pojemności  6000 litrów  
 

b) jeżeli odpady są zbierane  i odbierane w sposób 
nieselektywny: 

1)     18.00 zł za pojemnik o pojemności  60 litrów  
2)     36.00 zł za pojemnik o pojemności  120 litrów  
3)     72.00 zł za pojemnik o pojemności  240 litrów  
4)    350.00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów  
5) 1 880.00zł  za pojemnik o pojemności  6000 litrów  
 
III. Opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi 
       uiszczać należy  bez wezwania w łącznej wysokości za  
       dwa miesiące kalendarzowe, w terminach: 
1. m-c styczeń, luty   do 20  lutego, 
2. m-c marzec , kwiecień do 20 kwietnia, 
3. m-c  maj, czerwiec  do 20 czerwca, 
4. m-c  lipiec, sierpień  do 20 sierpnia,  
5. m-c  wrzesień, październik do  20 października, 
6. m-c listopad, grudzień  do 20 grudnia.  
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