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K A R T A    U S Ł U G    N R   PP/6  

 

Referat Planowania Przestrzennego  

i Estetyki Miasta (PP) 

 
 

Nazwa usługi: NADANIE KLAUZULI OSTATECZNOŚCI DECYZJI  

 

Odpowiedzialny za daną usługę: pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta 

Nr pokoju:      28 - budynek C (I piętro) 

Nr telefonu:    (22) 758-30-61  - wew. 220, 213, 241 

Godz. pracy:   poniedziałek 800-1800, wtorek 800-1600, piątek 800-1500
 

 

 

Wymagane dokumenty i wnioski: 

Wypełniony wniosek o nadanie klauzuli ostateczności decyzji wraz z załączoną decyzją podlegającą 

nadaniu ww. klauzuli. 

 
 

Opłaty: opłata skarbowa* za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł za każdy egzemplarz decyzji 

której nadawana jest klauzula ostateczności, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1) lit b) ustawy z dnia 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zmianami) 
 

Kasa czynna: w budynku A w poniedziałek 1000-1700, wtorek-czwartek 900-1500, piątek 900-1400 

(przerwa 1200-1230); w budynku C: możliwość dokonania opłaty skarbowej w Punkcie Obsługi 

Interesanta 

 
* z wyłączeniem podmiotów zwolnionych od uiszczenia opłaty na podstawie art. 7 ustawy o opłacie skarbowej; zgodnie z art. 2 ust. 1 

pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej, nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz 

zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego 
 

 

 

 

Ustawowy termin wydania decyzji opatrzonej klauzulą ostateczności: 7 dni 

 

 

 

Tryb odwoławczy: nie przysługuje 

 

 

Odbiór:  osobiście w Referacie Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta lub za 

pośrednictwem poczty. 
 

 

Podstawa prawna:   
1.  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) 

2.  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.)  

 

Uwaga:     Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące 

Opracował:   Emilia Miłosz – inspektor     data 24.06.2019 r. 

 

 


