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Sporządzenie lub zmiana planu
zagospodarowania przestrzennego
Nazwa
Sporządzenie lub zmiana planu zagospodarowania przestrzennego
Podstawy prawne
Art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
Termin załatwienia
Burmistrz przeprowadza przynajmniej raz w kadencji Rady Miejskiej analizę zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym przy uwzględnieniu wniosków w sprawie
sporządzenia lub zmiany planu i przedstawia Radzie Miejskiej wyniki analizy. W
wyniku dokonanej analizy w zależności od potrzeb występuje do RM z wnioskiem o
przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
Wymagane dokumenty
Wniosek na formularzu SRM/P4, zawierający określenie:
●
●
●

nr działki i obrębu,
opis aktualnego przeznaczenia terenu objętego wnioskiem,
opis wnioskowanego przeznaczenia terenu objętego wnioskiem.

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.
Opłaty
Nie dotyczy.

Uwagi
Etapy - czynności procedury
Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony
obywatela lub podmiotu gospodarczego. Nie zawierają wszystkich pozostałych
czynności administracyjnych i technicznych, które muszą zostać dokonane przez
urzędników
Etap 1
Formularz wniosku można pobrać w Referacie Planowania Przestrzennego Wydziału
Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, pokój nr 216 (II
piętro), tel. 33 479 42 62 lub Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego (parter)
Formularz (Etap 1 - Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego) znajduje się na końcu strony
Stanowiska odpowiedzialne za wykonanie czynności:
Kierownik Referatu - Halina Mierzejewska
Inspektor - Jolanta Trojan-Kraszewska
Etap 2
Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek
1 - parter
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