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ul. Łukasiewicza nr 13, 59-700 Bolesławiec 

Nr 29 8392 0004 2600 2017 2000 0010 

Nr sprawy: RGG.6724.03………………………                                          …….…………………, dnia ……………………….... 

WNIOSEK O ZMIANĘ OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAWIEC 

Podstawa prawna: art. 27 i 31 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) 
 

WNIOSKODAWCA 
Imię i nazwisko  
 
………………………………….………………………………………………………………………...………….…………… 

 

Adres……………………………………………………….………………...……………….…........…...……………………… 

 

Telefon………………………………………………………………………….…………………………….…………………… 

Zwracam się z prośbą o zmianę przeznaczenia terenu w  

❑  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  

❑  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

dla działek: 
miejscowość : …………..................................................................................................................................................................  

działki nr :    .................................................................................................................................................................................... 

wnioskowane przeznaczenie* :....................................................................................................................................................... 

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

 

*PRZYKŁAD PRZEZNACZENIA (wpisać spośród poniższych lub podać zwięzły opis jeśli jest inne niż podane poniżej): 

• mieszkaniowe jednorodzinne, 

•  mieszkaniowe wielorodzinne, 

•  mieszkaniowe zagrodowe, 

• agroturystyczne,  

• sportowo – rekreacyjne,  

• ogródki działkowe,  

• rolnicze ,  

• produkcji rolniczej (fermy, szklarnie, 

hodowle, stawy hodowlane),  

• leśne, 

• zalesienia, 

• gospodarka leśna (tartaki) 

• usług publicznych (oświata, służba zdrowia, 

administracja),  

• usług handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 

2000m2,  

• usługi drobnej wytwórczości i handlowe, 

hotelarskie, gastronomiczne, biurowe, gabinety 

usługowe, itp. 

• usługi mechaniki samochodowej, 

• produkcji nieuciążliwej, 

• produkcji uciążliwej,  

• magazyny i składy (za wyjątkiem zbiórki 

odpadów i złomu),  

• gospodarki odpadami/skup złomu, 

• górnicze,  

• obsługi komunikacji (stacje paliw, 

diagnostyczne, myjnie),  

• infrastruktury technicznej, 

 

PODPIS WNIOSKODAWCY  
(Imię i nazwisko) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bolesławiec z siedzibą w Urzędzie Gminy Bolesławiec,  
59-700 Bolesławiec, ul. Teatralna 1A;  

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań gminy 
oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; 

3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 
4. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym: 

⎯ ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), 
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny. 

 

……………………………………………………..     ……………………………………..…………………. 
                                                data                                         podpis   



 

 

Do wniosku można dołączyć: 

Kopię mapy ewidencyjnej lub mapy zasadniczej nieruchomości z naniesionym obszarem wnioskowanej zmiany.  

Mapy można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu (ul. Armii Krajowej 12, II piętro) 

Miejsce składania dokumentów:  

Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, piętro I, pokój nr 15 (sekretariat). 

Informacja: 

Wniosek o zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może złożyć każdy. Nie jest to jednak 

wniosek w indywidualnej sprawie w rozumieniu kodeksu postepowania administracyjnego, gdyż ma on charakter jedynie postulatywny. 

Rozpatrzenie takiego wniosku nie jest określone żadnym terminem. Złożone wnioski mogą stanowić podstawę przystąpienia do 

rozpoczęcia prac nad zmianą obowiązującego planu miejscowego, nie obligują natomiast organu do natychmiastowego przystąpienia 

do ww. prac, są jednym z elementów analizy zasadności przystąpienia do zmiany planu miejscowego. 

 


