KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra
tel.: (+48) 68 45 64 100 faks: (+48) 68 45 64 155
e-mail: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl

PN-04
DO-OR-II.0143.12.2021

ZŁOŻENIE WNIOSKU O SPORZĄDZENIE LUB ZMIANĘ PLANU MIEJSCOWEGO LUB STUDIUM
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Biuro Obsługi Interesanta stanowisko nr 5 lub 6 Departamentu Rozwoju Miasta
tel. (+48) 68 45 64 828; (+48) 68 45 64 830, e-mail: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl
dodatkowe informacje Biuro Urbanistyki i Planowania Departamentu Rozwoju Miasta
tel. (+48) 68 45 64 809, (+48) 68 45 64 819, (+48) 68 45 64 859.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
• złożenie wniosku osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika:
- w budynku Urzędu przy ul. Podgórnej 22 (parter), w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 5 lub 6,
- za pośrednictwem poczty,
- za pośrednictwem EPUAP pod adresem skrytki urzędu: /umzg/skrytkaESP;
• pisemna informacja o rejestracji wniosku.
WYMAGANE DOKUMENTY
• wniosek wg ustalonego wzoru, dostępny:
- w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 5 lub 6,
- w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w Urzędzie? – Planowanie przestrzenne;
lub
• wniosek sporządzony samodzielnie przez interesanta zawierający następujące dane:
- imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
- adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,
- nr tel. kontaktowego (za zgodą),
- oznaczenie nieruchomości - więcej w dodatkowych informacjach,
- określenie propozycji funkcji terenu oraz charakteru zabudowy i zagospodarowania,
- datę i podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
brak – informacja o rejestracji wniosku w ciągu 30 dni.
OPŁATY
brak
TRYB ODWOŁAWCZY
brak
DODATKOWE INFORMACJE
• z wnioskiem o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego może wystąpić każdy;
• do wniosku można dołączyć mapę z oznaczeniem usytuowania terenu objętego wnioskiem; w celu ustalenia
położenia, numerów działek, numerów obrębów ewidencyjnych, poprawnych nazw ulic, numerów adresowych,
można skorzystać z Zielonogórskiego Systemu Informacji Przestrzennej dostępnego w miejskim serwisie
internetowym w zakładce mapa i fotomapa;
• złożenie wniosku nie skutkuje automatycznym przystąpieniem do procedury planistycznej (przepisy prawa nie
określają terminu wszczęcia takiej procedury);
• w przypadku podjęcia przez radę miasta uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia lub zmiany planu
miejscowego lub studium, obejmującego nieruchomość wskazaną w złożonym wniosku, wniosek ten zostanie
włączony do rozpoczętej procedury i analizowany na etapie projektowym, ale nie będzie formalnie ujęty
w wykazie wniosków do planu lub studium i rozpatrywany przez Prezydenta Miasta (w tym celu wymagane jest
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ponowienie wniosku w terminie określonym w ogłoszeniach publikowanych już po podjęciu przez radę miasta
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia danego dokumentu planistycznego);
• tryb i minimalne terminy związane z opracowaniem / zmianą planu miejscowego lub studium określa ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - należy przyjąć, że czas upływający pomiędzy terminem
przyjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia / zmiany planu miejscowego lub studium a terminem
podjęcia uchwały zatwierdzającej plan lub studium wynosi ok. 1 roku;
• ochrona danych osobowych: administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z rejestracją
wniosku o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego lub studium jest Prezydent Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi publicznej
dotyczącej procedury sporządzania planu miejscowego lub studium zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 6 ust. 1 lit. a lub c RODO. Ma Pan/Pani prawo do: wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych, dostępu do ich treści oraz żądania
sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych
osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w Urzędzie? – Planowanie
przestrzenne oraz Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 5 lub 6.
PODSTAWA PRAWNA
• ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293
z późn. zm.).
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Sekretarz Miasta
zatwierdzono 19.03.2021r.

