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SKŁADANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA LUB ZMIANY
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Hasło
Wniosek w sprawie opracowania lub zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta w Jaśle
Wydział Architektury
ul. Rynek 12, pok. 311 (III piętro)
Tel. (13) 44 86 331
Godziny pracy: poniedziałek w godz. 7:30 - 17:00, wtorek-czwartek w godz. 7:30 - 15:30,
piątek w godz. 7:30 – 14:00.

Wymagane dokumenty
Podanie zawierające:
- imię i nazwisko,
- adres i adres do korespondencji,
- numer ewidencyjny działki objętej wnioskiem, obręb, położenie,
- cel przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Sposób załatwienia sprawy
1. Podanie należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 19

(parter).
2. Podanie może być wniesione także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej
przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na
podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
- być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo
podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia
pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
- zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym
w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego
wzoru;
- zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
3. Zarejestrowanie w Rejestrze wniosków na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293).
4. Przystąpienie lub odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1000).

Czas załatwienia sprawy
Zgodnie z Kodeksem Podstępowania Administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U.
z 2020 r., poz.256) odpowiedź o sposobie rozpatrzenia wniosku – w terminie do 1 miesiąca,
a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty
wpływu wniosku.
W przypadku podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia lub zmiany planu –
termin ok. 12 miesięcy.

Inne informacje istotne dla interesantów
Brak

