
- 1 - 

 
......................................................................... 

miejscowość i data 

 
 

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG 
ul. Ratuszowa 13 
78-100 Kołobrzeg  

 
 
 

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE*/ZMIANĘ* 
 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO* / 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENEGO* 
(prosimy wypełnia ć drukowanymi literami) 

A DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY  
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji / pieczęć 

 
 
 
Miejscowość 

 
Kod pocztowy 

__ __ - __ __ __ 
Ulica / Aleja / Plac* 

 
Nr domu 

 
Nr lokalu 

 
Telefon kontaktowy: 

 
Kontaktowy adres e-mail: 

 
 
B DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA  
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji / pieczęć 

 
 
 
Miejscowość 

 
Kod pocztowy 

__ __ - __ __ __ 
Ulica / Aleja / Plac* 

 
Nr domu 

 
Nr lokalu 

 
Telefon kontaktowy: 

 
Kontaktowy adres e-mail: 

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) 

WNOSZĘ O SPORZĄDZENIE*/ZMIANĘ* PLANU MIEJSCOWEGO*/STUDIUM* 

C DANE IDENTYFIKACYJNE TERENU, KTÓREGO  WNIOSEK DOTYCZY 
Opis terenu ( w razie potrzeby) 

 
 
 
 Ulica / Aleja / Plac* Nr Nr lokalu 

    
Numery działek:  Obręb: 

   
Właściciel:   
   

 

UA07 – D01 

Miejsce na pieczęć Urzędu 
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D DANE IDENTYFIKACYJNE PLANU  MIEJSCOWEGO, KTÓREGO WNIOSEK DOTYCZY 
(wypełni ć w przypadku wniosku o zmian ę planu) 

Nazwa planu 

 
 
 
Numer uchwały  Data uchwały: 

  
 
E WNIOSKOWANE USTALENIA PLANU  MIEJSCOWEGO*/STUDIUM*: 
 
 
 
 
 
 
F UZASADNIENIE: 
 
 
 
 
 
 
G DO WNIOSKU DOŁĄCZAM:  Ilość: 
1. Mapę terenu, którego wniosek dotyczy wraz z zaznaczonymi granicami   
2. Upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy  
3. Dowód zapłaty opłaty skarbowej (o ile dotyczy)  
4.   

UWAGA: Prezydent prowadzi rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego. Na podstawie art. 32 
ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu oceny aktualności studium i planów 
miejscowych Prezydent dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy  
w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń 
studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67 ustawy, 
oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Prezydent przekazuje Radzie wyniki tych 
analiz, po uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji Rady. 
Rada podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich  
za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany odpowiednio 
studium lub planu miejscowego. 

Na złożony powy ższy wniosek nie udziela si ę indywidualnej odpowiedzi.  

 
 
 

................................................................... 
(podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
(*) niepotrzebne skreślić 

Miejsce na adnotacje  
 
 
 
Opłata skarbowa: 
− od wniosku – nie podlega opłacie skarbowej, 
− od złożenia dokumentu stwierdzajacego udzielenie 

pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu  
lub kopii – 17,00 zł. 


