
 

Michałowo, dnia ................................. 
……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 
 (Nazwisko i imię, adres, tel. wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 
 

        Burmistrz Michałowa 
 
 
 
 
 

Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu 
 
 

Proszę o zmianę dotychczasowego przeznaczenia terenu / nieruchomości w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działki(ek) nr ewid. ........................ 

położonej w ……………………………………..................................................................... na 

…………………………………………………………………………………………………...

…..………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………….......................................................................................................................

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

(forma, rodzaj wnioskowanego przeznaczenia) 

 

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do wnioskowanego terenu*. 

 
 

                                                                                    …………………………………………...  

                     podpis wnioskodawcy       

 
 
* w przypadku pełnomocnika – załączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis 
pełnomocnictwa 
 
 
 
 
 

verte 



UWAGA! 
 
− Zmiana przeznaczenia danego terenu musi być zgodna z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo lub jego zmianami 
− Złożone wnioski mogą stanowić przyczynę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 
− Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu może złożyć właściciel / właściciele wnioskowanego terenu lub 

jego pełnomocnik 
− Kierownik Referatu Inwestycyjno - Geodezyjnego analizuje i opiniuje przedmiotowe wnioski oraz prowadzi 

rejestr składanych wniosków 
− O wyniku przeprowadzonej analizy i możliwości sporządzenia planu miejscowego, wnioskodawcę w 

imieniu Burmistrza, powiadamia pisemnie Kierownik Referatu Inwestycyjno - Geodezyjnego 
− Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu nie jest wnioskiem w indywidualnej sprawie w rozumieniu 

przepisów KPA, stąd rozpatrzenie nie jest określone żadnym terminem 
− Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podejmuje 

Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek Burmistrza 
 
 
 
Gospodarka Przestrzenna Działania związane z realizacją zadań z zakresu planowania i zagospodarowania 
przestrzennego, ochrony dóbr kultury i kształtowania środowiska. Nadzór nad sporządzaniem i aktualizacją 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Dokonywanie okresowej oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.• 
Wydawanie postanowień zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planów miejscowych. 
Wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz studium. Wydawanie opinii związanych z lokalizacją 
inwestycji. Wydawanie opinii związanych z lokalizacją i formą plastyczną reklam. Prowadzenie zadań mających 
na celu podnoszenie stanu estetycznego gminy we współpracy z innymi organizacjami działającymi w tym 
zakresie oraz podmiotami gospodarczymi. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony 
dóbr kultury i muzeów. 
 


