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OPRACOWANIE LUB ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o opracowanie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk
dostępny w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp., pokój nr 9 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu w zakładce Poradnik Klienta.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Książu Wlkp.
Referat Gospodarczy
Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
Pokój nr 9
tel. 61 2822001 wew.31, e-mail : waldemar.szymanski@ksiaz-wlkp.pl
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po uchwaleniu przez Radę Miejską w Książu Wlkp. uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zależności od stopnia złożoności sprawy,
opracowanie lub zmiana planu trwa około 1 roku.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego
zmiany.
OPŁATY
Brak.
TRYB ODWOŁAWCZY
Brak.
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2015r. poz. 199).
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515).
3. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2013r., poz. 1235).
DODATKOWE INFORMACJE
Plan miejscowy i jego zmianę uchwala Rada Miejska, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
Rozstrzyga ona jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu
oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych. Burmistrz przedstawia Wojewodzie Wielkopolskiemu uchwałę w sprawie uchwalenia
planu lub jego zmiany, wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich
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zgodności z przepisami prawnymi. Ww. uchwały wchodzą w życie po upływie 14 dni
od zatwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego.
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
04.02.2016
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