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Co trzymasz w rêkach?

Weê udziaù w pracach zwiàzanych 
z planowaniem przestrzennym!

Przed Tob¹ przewodnik, który wyt³umaczy Ci, czym jest planowanie 
przestrzenne i poka¿e, jak mo¿esz zaanga¿owaæ siê w tworzenie 
dokumentów planistycznych. Dowiesz siê, w jaki sposób mo¿esz 
wp³ywaæ na swoje otoczenie tak, by Tobie i innym mieszkañcom   
¿y³o siê lepiej.

Dziêki temu, ¿e zaanga¿ujesz siê w prace zwi¹zane z planowaniem 
przestrzennym, projektant bêdzie lepiej zna³ potrzeby spo³ecznoœci 
lokalnej i bêdzie móg³ dostosowaæ opracowany przez siebie projekt 
dokumentu planistycznego do potrzeb Twoich i pozosta³ych 
mieszkañców. 

Zaleýy Ci na tym, ýeby skwer na Twoim osiedlu 
pozostaù terenem zielonym? W trakcie prac nad   
projektem planu miejscowego moýesz zùoýyã 

wniosek w tej sprawie, wziàã udziaù w dyskusji                     
z projektantem, a takýe zgùosiã uwagi do projektu.
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Na pocz¹tek trochê teorii 

studium okreœla, czy tereny bêd¹:

plan uszczegó³awia, jaka bêdzie:

zabudowane
(np. domy, przemys³, handel)

niezabudowane
(np. las lub park)

zabudowa:
(np. powierzchnia 
zabudowy, gabaryty)

tereny zieleni:
(np. rolne, leœne, parkowe 
lub ogródki dzia³kowe)

Dlaczego studium 
i plan miejscowy maj¹ 
tak du¿e znaczenie?

1. Plany miejscowe pozwalaj¹ unikn¹æ przykrych niespodzianek, poniewa¿    
     okreœlaj¹ zasady zagospodarowania naszego s¹siedztwa.

2. Plan miejscowy chroni tereny zieleni przed zabudow¹.
   

3. Plan miejscowy chroni miasto zarówno przed nadmiernym 
     zagêszczeniem, jak i rozpraszaniem zabudowy.

4. Plan miejscowy pozwala chroniæ zabytki i ich otoczenie.
    

     Kupi³eœ mieszkanie obok terenów zieleni nad rzek¹. Po roku okaza³o siê, 
     ¿e na tych terenach powstaj¹ bloki. Nie mo¿esz nic zrobiæ, poniewa¿
     zgodnie z planem tereny te, choæ wygl¹da³y jak park, by³y przeznaczone
     pod zabudowê mieszkaniow¹.

  Ochrona drzew w mieœcie jest wa¿na, poniewa¿ w ci¹gu roku jedno
     drzewo ch³odzi otoczenie jak piêæ klimatyzatorów dzia³aj¹cych bez
     przerwy, a tak¿e filtruje 28 kilogramów substancji zanieczyszczaj¹cych
     powietrze!

     Kilku mieszkañców Twojej miejscowoœci wybudowa³o domy pod
     lasem, gdzie trzeba by³o doprowadziæ sieæ wodoci¹gow¹ i kanalizacjê.
     Wszyscy denerwuj¹ siê, ¿e miasto podnosi ceny za wodê 
     i odprowadzanie œcieków. Niestety budowanie budynków w du¿ym
     oddaleniu od siebie podnosi koszty utrzymania sieci infrastruktury.

 Ustalenia planu mog¹ zakazaæ przebudowy lub wyburzenia miejsc
     i budynków zwi¹zanych z lokaln¹ histori¹, wa¿nych dla mieszkañców
     miejscowoœci.
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Kiedy moýesz zaangaýowaã siæ 
w powstawanie studium i planu?

Proces tworzenia planu miejscowego 

Kto bierze udziaù 
w procesie?

1 2

Na jakim etapie 
procesu?

Na potrzeby naszego przewodnika posùuýymy siæ przykùadem 
powstawania planu miejscowego. Na poniýszym schemacie 
zaznaczyliúmy, na których etapach (wedùug Ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym) moýesz wùàczyã siæ 
w powstawanie lub zmianæ planu miejscowego. 
Pamiætaj, ýe studium powstaje w taki sam sposób:

Rada gminy podejmuje 
uchwaùæ o przystàpieniu 
do sporzàdzenia planu 
miejscowego.

Podjæcie uchwaùy 
o przystàpieniu 
do sporzàdzenia 
planu miejscowego.

Wójt / burmistrz / prezydent 
publikuje ogùoszenie 
o zbieraniu wniosków.

Ogùoszenie 
o zbieraniu 
wniosków

3 54

Wójt / burmistrz / prezydent 
uzgadnia projekt m.in. z: 
organami ochrony œrodowiska, 
konserwatorem zabytków 
i innymi. 

Sk³adanie
wniosków 

Opiniowanie i uzgadnianie 
projektu planu 

Urbaniœci przygotowuj¹ projekt 
planu wraz z prognoz¹ œrodowiskow¹ 
i finansow¹, uwzglêdniaj¹c z³o¿one 
wnioski i wytyczne w studium. 

Rozpatrywanie wniosków
i tworzenie projektu planu 

mieszkaniec 
sk³ada 
wnioski 
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876

Proces tworzenia planu miejscowego, cd. 

Wójt / burmistrz / prezydent 
publikuje og³oszenie 
o wy³o¿eniu projektu planu 
do publicznego wgl¹du. 

Sk³adanie 
uwag  

Og³oszenie o wy³o¿eniu 
projektu planu 

Wy³o¿enie projektu planu 
do publicznego wgl¹du 
i dyskusja publiczna 

mieszkaniec 
sk³ada 
uwagi 

mieszkaniec 
uczestniczy 
w konsultacjach 

11109

Wojewoda dokonuje 
kontroli planu 
miejscowego. 

Rozpatrywanie uwag 
i wprowadzanie zmian 

Kontrola i publikacja 
planu miejscowego 
w dzienniku urzêdowym 
województwa 

Rada gminy rozstrzyga 
uwagi nieuwzglêdnione 
i uchwala plan. 

Wójt / burmistrz / 
prezydent rozstrzyga 
uwagi. 

Uchwalenie planu 
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Zadanie 1: sk³adasz wniosek do planu 

miejscowoœæ i data

dane teleadresowe

adresat wniosku

nazwa planu, do którego 
sk³adasz wniosek

dane dot. dzia³ki

treœæ wniosku

podpis

Wniosek to oficjalna forma wyra¿enia swojej opinii o tym, co powinno 
znaleŸæ siê w planie. We wniosku powinieneœ precyzyjnie napisaæ, co 
wed³ug Ciebie ma siê zmieniæ na obszarze, na którym opracowywany jest 
plan. Przyk³adowy wniosek wygl¹da tak: 

Inne tematy, które mo¿esz poruszyæ we wniosku to np.: umo¿liwienie 
budowy parkingów na dzia³ce, rozbudowa sieci œcie¿ek rowerowych, 
wybudowanie szko³y lub przedszkola albo wskazanie na szczególne 
wartoœci na obszarze (siedliska zwierz¹t, roœliny lub zabytki) i proœba                   
o objêcie ich ochron¹.

Zadanie 2: uczestniczysz w dyskusji publicznej

Dyskusja publiczna to spotkanie otwarte w którym bierze udziaù z jednej 
strony przedstawiciel gminy (urzædnik) i urbanista, zaú z drugiej 
reprezentanci spoùeczeñstwa i organizacji. Informacja o dyskusji 
publicznej nad projektem planu miejscowego bædzie zamieszczona na 
stronie internetowej Twojego urzædu, wywieszona na tablicy ogùoszeñ   
w urzædzie oraz w prasie. Przed dyskusjà, jeýeli masz moýliwoúã, 
przygotuj pytania do projektu planu, które zadasz projektantowi. Przed 
spotkaniem projekt planu powinien byã udostæpniony w urzædzie oraz 
na stronie internetowej urzædu. Masz co najmniej 21 dni na zapoznanie 
siæ z projektem dokumentu planistycznego.
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Zadanie 3: piszesz uwagê do planu 

miejscowoœæ i data

dane teleadresowe

adresat wniosku

nazwa planu, do którego 
sk³adasz wniosek

dane dot. dzia³ki

treœæ wniosku

podpis

Uwaga do planu to oficjalna forma wskazania projektantowi zapisów 
planu, które wed³ug Ciebie s¹ b³êdne. Poni¿szy przyk³ad przedstawia, 
uwagê do projektu planu, w którym nie uwzglêdniono wczeœniej 
zg³oszonego wniosku. Uwaga powinna zawieraæ:

Uwagi, które sk³adaj¹ mieszkañcy mog¹ dotyczyæ te¿ np. proœby                           
o wykonanie odwodnienia drogi lub zapewnienia chodnika wzd³u¿ 
odcinaka drogi – co wymaga poszerzenia terenu drogi w planie oraz 
zapewnienia wiêkszej iloœci zieleni na dzia³ce.

Planowanie przestrzenne 

Studium uwarunkowañ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego

to dzia³ania, których celem jest wykorzystanie przestrzeni (terenów) w gminie 
tak, ¿eby dobrze siê ¿y³o mieszkañcom. 

Zasady rozwoju przestrzennego miejscowoœci opisano w dokumentach 
planistycznych. W ramach planowania przestrzennego wójt, burmistrz lub 
prezydent Twojej miejscowoœci zobowi¹zany jest do opracowania dwóch 
dokumentów, które bêd¹ okreœla³y, w jaki sposób miejscowoœæ bêdzie 
siê rozwija³a. Dokumenty te to studium uwarunkowañ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Ka¿dy z nich sk³ada siê z czêœci graficznej, czyli mapy oraz 
czêœci tekstowej.

(w skrócie studium) wskazuje, które tereny bædà mogùy byã zabudowane,                   
a które majà pozostaã niezainwestowane. W przypadku terenów 
przeznaczonych pod zabudowæ okreúla, jaki jej rodzaj jest dopuszczalny, np.: 
tereny mieszkaniowe czy przemysùowe. W przy padku terenów 
niezabudowanych wskazuje, czy teren ten ma byã lasem, parkiem, polem 
uprawnym czy np. strefà, która ulega zalaniu w czasie powodzi.

Opracowanie studium jest czasochùonne, poniewaý wymaga licznych analiz 
wykonywanych przez specjalistów z róýnych dziedzin: geografów, urbanistów, 
biologów, socjologów, inýynierów transportu, konserwatorów zabytków, 
hydrologów i innych. Wykonanie studium musi uwzglædniã teý dziaùania                   
o znaczeniu ogólnopolskim lub regionalnym, jak np.: budowy autostrad, linii 
kolejowych czy wyznaczania terenów ochrony przyrody.
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Dla zainteresowanych pog³êbieniem wiedzy 

Dokument planistyczny skùada sie z dwóch czêœci: tekstu, który jest treœci¹ 
uchwaùy rady miejskiej, oraz mapy ilustrujacej treœæ uchwaùy. Studium lub plan 
powstaje wedùug zasad opisanych w: 

�Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, 
�Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, 
�Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 

(w skrócie plan lub plan miejscowy) to dokument, który mo¿e byæ tworzony 
dla ca³ej miejscowoœci lub dla jej czêœci. Plan jest opracowany w oparciu                       
o studium i jest jednoczeœnie jego uszczegó³owieniem. Je¿eli studium 
wyznacza tereny mieszkaniowe, to plan okreœli, czy maj¹ to byæ domy 
jednorodzinne, czy bloki i jak powinny wygl¹daæ. Wszystkie ustalenia planu 
miejscowego maj¹ formê nakazów, zakazów, dopuszczeñ i ograniczeñ lub 
precyzyjnych parametrów dotycz¹cych zabudowy lub zagospodarowania 
terenów, jak np.: wysokoœæ budynków czy udzia³ terenów zieleni                                      
w powierzchni dzia³ek. 

Je¿eli chcesz wybudowaæ dom, zanim wybierzesz projekt z katalogu lub zlecisz 
jego wykonanie, powinieneœ sprawdziæ zapisy planu (jesli istnieje dla tego 
terenu). W zapisach tych mog¹ byæ okreœlone np.: dopuszczalna wysokoœæ 
Twojego przysz³ego domu, kszta³t dachu oraz wielkoœæ powierzchni dzia³ki, 
która musi pozostaæ niezabudowana. 

Co jeszcze 
mo¿esz zrobiæ?

Jeœli uwa¿asz, ¿e to wci¹¿ za ma³o, mo¿esz zwróciæ siê do swojego 
urzêdu z proœb¹ o zorganizowanie dodatkowych konsultacji 
(wykraczaj¹cych poza wymogi okreœlone w Ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym), podczas których mieszkañcy 
mog¹ przedstawiæ swoje potrzeby i obawy zwi¹zane z powsta-
waniem studium lub planu miejscowego. Dodatkowe konsultacje 
mog¹ przyj¹æ ró¿n¹ formê: od spaceru z projektantem i ankiety 
internetowej, po wspólne projektowanie z innymi mieszkañcami                  
i projektantem. Dziêki temu wiêcej mieszkañców ma szansê 
zaanga¿owaæ siê w procesy planowania przestrzennego i pomóc 
projektantowi w podjêciu najlepszej decyzji projektowej dla 
mieszkañców.

Wiêcej informacji mo¿esz znaleŸæ tu:
www.partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/techniki-i-metody/
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Zacznij 
dzia³aæ!

Skoro ju¿ wiesz, czym s¹: planowanie przestrzenne, studium 
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz 
wiesz, w jaki sposób na Ciebie wp³ywaj¹, czas przyst¹piæ do 
dzia³ania. SprawdŸ na stronie internetowej lub osobiœcie                            
w urzêdzie, czy obecnie w Twojej miejscowoœci opracowywane s¹ 
studium lub plany. Je¿eli tak, sprawdŸ, na jakim etapie jest proces 
powstawania dokumentu, pilnuj wyznaczonych terminów                           
i w³¹czaj siê w powstawanie dokumentów. Pamiêtaj, ¿e mo¿esz 
napisaæ wniosek, uczestniczyæ w dyskusji publicznej lub napisaæ 
uwagê (a tak¿e uczestniczyæ w dodatkowych konsultacjach, jeœli 
takie s¹ organizowane). Od nich zale¿y przysz³oœæ Twojej                    
miejscowoœci.  Powodzenia! 
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