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ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 
Wniosek – druk dostępny w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, pokój nr 12 oraz w Biuletynie  

Informacji Publicznej Urzędu w zakładce Jak załatwić sprawę 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie 

Referat ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej i nieruchomości 

Stanowisko ds. planowania przestrzennego 

Pokój nr 16 

tel. 62- 7528079, e-mail : planowanie.przestrzenne@stawiszyn.pl 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
O wprowadzeniu zmiany decyduje Rada Miejska. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Podejmowana jest uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy. 

 

OPŁATY 
Brak. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 
Brak. 

 

PODSTAWA PRAWNA 
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. 

U. z 2016 r.,  poz. 353 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., 

poz.23 ). 

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.783). 

DODATKOWE INFORMACJE 
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy   

i jego zmiany uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag, o których 

mowa w art. 11 pkt 12 ww. ustawy. 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie uchwałę o uchwaleniu studium  

wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 1 ww. ustawy oraz dokumentacją prac planistycznych  

w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. 
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