
* Zgodnie z art. 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski można składać w terminie określonym w ogłoszeniu Prezydenta m.st.
Warszawy o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały o przystąpieniu do sporządzania Studium. 

Druk: AM-03-05 (IX 2018) 

Wnioskodawca (proszę wybrać jedno z pól): 
□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej

(pełna nazwa lub imię i nazwisko)

Warszawa, dnia 

(adres)

Prezydent m.st. Warszawy 
za pośrednictwem 
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego 
Urzędu m.st. Warszawy 
Wydział Polityki Przestrzennej 
ul. Marszałkowska 77/79 (kancelaria) 
00-683 Warszawa

Wniosek  
do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy 

W związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzania Studium zgłaszam wniosek*:  

Oznaczenie obszaru, którego dotyczy wniosek: (wypełnić w przypadku wniosków dotyczących określonego terenu):

opis obszaru 

obręb 
ewidencyjny 

nr(y) działki 
(działek) 

adres 

Treść wniosku – przedstawienie problemu: 

□ ciąg dalszy – na odwrocie
 (proszę zaznaczyć w razie braku miejsca na tej stronie) 

……………………………………………………………  
(podpis osoby składającej wniosek)     

WS

Załączniki: 

1) …………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………… 

(telefon kontaktowy, faks, e-mail)
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