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Nazwa usługi:
ZMIANA PRZEZNACZENIA DZIAŁKI W MIEJSCOWYM PLANIE 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wersja nr 1
Data zatwierdzenia:

15.05.2013r.

Komórka 
organizacyjna: Referat Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Tel. 14 632-63-82

Wymagane dokumenty:
− Wniosek  o  zmianę  przeznaczenia  działki  w miejscowym planie  zagospodarowania  przestrzennego.  Pobierz 

wniosek: wniosek.pdf lub wniosek.doc.
− Załącznik graficzny (kopia aktualnej  mapy ewidencyjnej  lub sytuacyjnej)  z zaznaczonym terenem,  którego 

dotyczy wniosek. Mapy można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Tarnowie, Wydział Geodezji, ul. Nowa 3, 
33-100 Tarnów.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
− 1 miesiąc – odpowiedź na wniosek (wyjaśnienie, że wniosek został zarejestrowany oraz, że został lub zostanie 

przekazany projektantom planu); 
− termin  załatwiania  sprawy  (tj.  zmiany  przeznaczenia  terenu  w  planie  bądź  utrzymania  przeznaczenia 

dotychczasowego)  uzależniony  jest  od  przebiegu  procedury  planistycznej  i terminu  uchwalania  (i  wejścia 
w życie) planu.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Skrzyszów
Referat Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa – Parter, pokój nr 5
budownictwo@ug.skrzyszow.pl
Tel. 14 632-63-82

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Skrzyszów
Dziennik Podawczy - I piętro pokój nr 24
sekretariat@ug.skrzyszow.pl
Tel. 14 632-63-30
Poniedziałek – 900 – 1700

Wtorek – piątek – 730 - 1530

Opłaty:
Brak

Tryb odwoławczy:
Możliwości zgłoszenia uwag do projektu planu na etapie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Podstawa prawna:
− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego (Dz. U. Nr. 80, poz.717 

z późn. zm.)

Uwagi:
Zgodnie  z  ustawowym  uregulowaniem  wniosek  o  sporządzenie  (zmianę)  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego  zostaje  przez  Urząd  Gminy  Skrzyszów  przyjęty  i umieszczony  w  rejestrze 
wniosków w sprawie  sporządzenia lub zmiany miejscowych  planów zagospodarowania  przestrzennego (art.  31 
ust. 1).

Następnie  wniosek  będzie  wykorzystywany  przy  dokonywaniu  analizy  zmian  w zagospodarowaniu 
przestrzennym  przeprowadzanej  w  celu  oceny  aktualności  studium  i planów  miejscowych  (art.  32  ust.  1). 
W przypadku  złożenia  wniosku  o  zmianę  planu  miejscowego  można  jedynie  potwierdzić  przyjęcie  wniosku 
i poinformować  zainteresowanego  o  trybie  postępowania  (m.in.  uwzględnienia/  wykorzystania  wniosku 
w opracowywaniu  wieloletniego  programu  sporządzania  planów  miejscowych).  Nie  można  natomiast 
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wypowiedzieć się, co do tego, czy wniosek ten wywoła podjęcie zmiany planu, a jeśli nawet to nastąpi, to nie  
można z góry odpowiedzieć, czy wniosek zostanie uwzględniony w sporządzanym planie czy zmianie planu.

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO DATA
Opracował: Insp. ds. budownictwa Jacek Krzywonos 06.05.2013

Sprawdził: Insp. ds. budownictwa Władysław Macheta 10.05.2013

Osoba odpowiedzialna 
za aktualizację: Insp. ds. budownictwa Jacek Krzywonos -

Zatwierdził: Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior 15.05.2013
UWAGA:  Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące


