
URZĄD MIASTA Mszana Dolna
Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej

 i budownictwa

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego,
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego

• według przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) 

Sprawę załatwia
Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i budownictwaprzyjmowanie wniosków – II piętro pok. 11 , tel. (0-18) 331–00-59 wew. 206

• Władysław Malec
Przyjmowanie wniosków:
Poniedziałek – godz. 8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek – godz. 7.30 – 15.30
Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1. Wniosek do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź do 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, składany w terminie 
określonym w opublikowanym komunikacie prasowym oraz w obwieszczeniu, powinien 
zawierać:

a. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres, 
b. przedmiot i zakres oczekiwanych rozwiązań i ustaleń planu, 
c. określenie nieruchomości (lub opis terenów), których dotyczy wniosek, 
d. kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej w zakresie 

dotyczącym nieruchomości, której dotyczy wniosek. 
Wskazane jest określenie, czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu objętego wnioskiem.

2. Uwagi (wnoszone na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym) do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego bądź projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym 
w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu bądź projektu zmiany studium, wymagają formy 
pisemnej i powinny zawierać:

a. imię i nazwisko lub nazwę wnoszącego oraz jego adres, 
b. przedmiot i zakres kwestionowanych ustaleń przyjętych w projekcie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, bądź projekcie studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego, wyłożonym do publicznego 
wglądu, 

c. określenie nieruchomości lub opis obszaru, których dotyczą. 
Wskazane jest określenie, czy składający posiada tytuł prawny do terenu, którego dotyczą uwagi. 
Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom. 
Forma załatwienia

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Mszana Dolna w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych 
do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Mszana Dolna w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych 
do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Mszana Dolna w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Mszana Dolna w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Cały proces planistyczny kończy podjęcie przez Radę Miasta Mszana Dolna uchwały zatwierdzającej 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bądź zmianę studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. 

Przewidywany termin załatwienia
1. Wnioski do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostają 

rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna w terminie nie dłuższym niż 21 dni od 
dnia upływu terminu ich składania. 



2. Wnioski do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego zostają rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna w terminie nie 
dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. 

3. Uwagi wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostają 
rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna w terminie nie dłuższym niż 21 dni od 
dnia upływu terminu ich składania. 

4. Uwagi wniesione do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego zostają rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna w terminie nie 
dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. 

Uchwała Rady Miasta Mszana Dolna zatwierdzająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
wchodzi w życie 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
Informacje na temat trybu odwoławczego
Ww. zarządzenia nie podlegają zaskarżeniu do wojewódzkiego sądu administracyjnego (art. 7 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).  
Podstawa prawna
           1.  Art. 11 pkt 1 i 11, art. 17 pkt 1 i 11, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
                zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) 
Dostępność procedury

1.  Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Mszana Dolna.
2.  Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mszana Dolna

 


