
Projekt „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych
z terenu województwa opolskiego i śląskiego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”
Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”
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Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego).
 

Nazwa procedury Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego).

Wymagane dokumenty Wniosek z oznaczeniem nieruchomości (numer działki, arkusz mapy, obręb ewidencyjny)

Opłaty skarbowe Nie dotyczy.

Opłaty administracyjne Nie dotyczy.

Termin i sposób załatwienia 
sprawy 

Zgodnie z art. 17 pkt 4) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.), wnioski do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego są rozpatrywane w trakcie procedury uchwalenia/zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejsce złożenia 
dokumentów

Biuro Podawcze Urzędu Miasta w Brzegu
parter budynku A, ul. Robotnicza 12

Komórka odpowiedzialna Biuro \ Urbanistyki\ i Ochrony \ Środowiska

Tryb odwoławczy Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) rozstrzygnięcia burmistrza o 
nieuwzględnieniu odpowiednio wniosków dotyczących studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, uwag dotyczących projektu tego studium, 
wniosków dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwag dotycz
ących projektu tego planu nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna Art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje Nie dotyczy.

Formularze do pobrania Wniosek

Osoba nadzorująca aktualno
ść karty

Inspektor ds urbanistyki i opieki nad zabytkami: Łukasz Rogotowicz

Data następnej aktualizacji 2016-12-31

Opracował Łukasz Rogotowicz

Data opracowania 2014-03-05

Sprawdził Joanna Dubas

Data sprawdzenia 2014-03-05

Zatwierdził Beata Boryk

Data zatwierdzenia 2014-03-05


