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Zgodnie ze standardami ISO 9001 

Weszło w życie w dniu _______ 2014 roku 

ІК-31/01 

Wersja 01 

Zmieniono stron 00/02 

Komitet wykonawczy Iwano-Frankowskiej Rady Miejskiej 

KARTKA INFORMACYJNA 

Udzielanie zezwolenia dla umieszczenia (przedłużenia zezwolenia 

dla umieszczenia) konstrukcji tymczasowej dla prowadzenia 

działalności przedsiębiorczej 
Oryginał: upoważniony ds. ISO 

kopii: zgodnie z rejestrem do wysłania  
 

Wykonano: Uzgodniono: Zatwierdzono: 
Wykonujący obowiązki dyrektora 

Wydziału Architektury i Budownictwa 

 

_______________ W. G. Gajdar  

Upoważniony ds. ISO 

 

_______________А.B.Łys  

Mer miasta 

 

 

______W.А.Аnuszkewyczus  
"___"_________ 2014 r. "___"_________ 2014 r. "___   "_________ 2014 r. 

 

1 Komórka organizacyjna 

świadcząca usługę 

Wydział Architektury i Budownictwa. 

2 Miejsce składania 

dokumentów 

Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych 

ul.Niezależności, 9 

telefon/faks : 75-01-19, 75-21-41 

e-mail: cnap@mvk.if.ua , 

strona internetowa: www.cnap.if.ua 

Godziny otwarcia: 

poniedziałek, czwartek: 9.00 - 20.00 

wtorek, środa, piątek, sobota: 9.00 - 16.00 

3 Wymagane załączniki 1.Wniosek na imię Mera miasta, telefon kontaktowy. 

2.Zaświadczenie o państwowej rejestracji podmiotu 

działalności przedsiębiorczej Ukrainy (poświadczona kopia). 

3.Dokument, który potwierdza tytuł prawny do korzystania 

działką (poświadczona kopia). 

4.Zaświadczenia państwowej końcowej atestacji o braku 

zadłużenia po opłacie za grunt w okresie ważności umowy 

dzierżawy lub służebnego korzystania. 

5.Schemat ustalenia konstrukcji tymczasowej (poświadczone 

kopii). 

6. Plan, fasady (poświadczone kopii). 

7.Wypis z poprzedniej uchwały o zezwoleniu na 

umieszczenie konstrukcji tymczasowej (poświadczona 

kopia)(przy przedłużeniu zezwolenia). 

8. Zdjęcia konstrukcji tymczasowej (wymiary  9 х 13 сm).  

9.Zaświadczenie o zgodności celów według miejsca 

lokalizacji konstrukcji tymczasowej (Wydział Architektury  

i Budownictwa). 

4 Kolejność i sposób 

składania dokumentów 

Osobiście lub przez przedstawiciela posiadającego 

pełnomocnictwo (poświadczone notarialnie). 

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/
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5 Wymagane opłaty Brak 

6 Termin załatwienia sprawy  30 dni. 

7 Wynik świadczenia usługi Wypis z Uchwały Komitetu wykonawczego Rady Miejskiej  

8 Sposób odbioru 

dokumentów 

Osobiście lub przez przedstawiciela posiadającego 

pełnomocnictwo (poświadczone notarialnie). 

9 Podstawa prawna 1.Ustawa Ukrainy art. 28 o regulacji działalności 

zagospodarowania miastem. 

2.Nakaz nr 244 Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 

budownictwa i mieszkaniowo-komunalnego gospodarstwa 

Ukrainy  z dnia 21 października 2011 r. o zatwierdzeniu 

zasad umieszczenia konstrukcji tymczasowych dla 

prowadzenia działalności przedsiębiorczej. 

3. Uchwała nr 1240-38 sesji Iwano-Frankowskiej Rady 

Miejskiej z dnia 18 października 2013 r. o zatwierdzeniu 

zasad umieszczenia konstrukcji tymczasowych dla 

prowadzenia działalności przedsiębiorczej w Iwano-

Frankowsku. 
 

 
 


