
 

Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk,  
tel. + 48 59 841-85-00, tel./fax: + 48 59 842-71-11 e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl 

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
 

SYMBOL 
GN 06 

UZGODNIENIE INWESTYCJI 

 
Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
2. Zarządzenie nr 94/2016 Starosty Słupskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zasad 

płatności za ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych oraz za zajęcie terenu położonego poza 
granicami pasa drogowego dróg publicznych na nieruchomościach będących własnością Skarbu 
Państwa 

3. Uchwała nr 159/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad 
płatności za ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych oraz za zajęcie terenu położonego poza 
granicami pasa drogowego dróg publicznych na nieruchomościach będących własnością Powiatu 
Słupskiego 
 

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
1. Formularz wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańców. 
2. Formularz wniosku można pobrać na stronie www.bip.powiat.slupsk.pl 
3. Zgodnie z art. 63 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego podania (żądania, wyjaśnienia, 
odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do 
protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę 
podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  
 
Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Mieszkańców, na parterze siedziby Starostwa Powiatowego w 
Słupsku,  ul. Szarych Szeregów 14. 

 
II. WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Wniosek o uzgodnienie inwestycji (formularz do pobrania -  wniosek.doc) 
2. Załączniki: 
- projekt inwestycji z zaznaczeniem długości i szerokości inwestycji (pole służebności wyrażone w m²), w 
formacie A4 lub A3 
 
III. OPŁATY:  
Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł – dotyczy jedynie dołączonych pełnomocnictw.  

 
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  
Procedura nie podlega KPA. Załatwienie sprawy uzależnione jest od kolejności i ilości wniosków na stanowisku. 
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY: 
Nie przysługuje 

 
VI. INFORMACJE DODATKOWE: 
 
VII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN), pok. 212 (II piętro), tel. 59 841 85 54, 
e-mail: nieruchomosci@powiat.slupsk.pl   

 
Wydanie 1 z dnia 20 maja 2019 roku 
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