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Szanowni Mieszkańcy

 
 Niniejsza broszura informacyjna stanowi próbę 
spojrzenia na wybrane procesy planowania przestrzennego, 
służąc zarazem za podstawę edukacji społecznej z zakresu 
gospodarki przestrzennej - w ramach projektu grantowego 
„PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ”  Jej zawar-
tość stanowi syntezę problematyki związanej z dokumentami 
planistycznymi na poziomie Gminy z zagadnieniami partycy-
pacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Przedmiotowe 
opracowanie wprowadza niezbędne zagadnienia teoretycz-
ne, wyjaśniające formalną procedurę planistyczną. Opisuje 
także kwestie praktyczne, ukazując w niej rolę konsultacji spo-
łecznych i aktywności mieszkańców Gminy Dąbrowa.

Mam nadzieję, że lektura przybliży Państwu procedury pla-
nowania przestrzennego i pozwoli na efektywną współpracę 
samorządu ze społecznością lokalną w tym tak bardzo istot-
nym obszarze.

Wójt Gminy Dąbrowa
Katarzyna Gołębiowska-Jarek
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Co to jest miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp)?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (plan miej-
scowy) jest lokalnym (gminnym) aktem prawa miejscowego bez-
względnie obowiązującym na danym terenie. 

Ustalenia planu miejscowego wpływają na kształtowanie środo-
wiska życia, a także wraz z innymi przepisami na wykonywanie 
prawa własności nieruchomości. 

Sporządzanie planu miejscowego podlega obowiązującemu po-
rządkowi prawnemu czyli ustawie o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym oraz innym przepisom prawnym regulującym 
pośrednio ustalenia zawarte w planie miejscowym. 
Plan miejscowy zawiera ustalenia dotyczące między innymi:
- ochrony zabytków i opiece nad zabytkami,
- ochrony przyrody,
- gospodarki wodnej,
- ochrony gruntów rolnych i leśnych,
- komunikacji w tym dróg i parkingów,
- bezpieczeństwa publicznego,
- możliwości prowadzenia sieci i budowy urządzeń 
 związanych z uzbrojeniem terenu: elektroenergetycznych,  
 wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych.

Plan miejscowy nie może „naruszać” ustaleń Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, któ-
ry to dokument nie jest aktem prawa miejscowego, ale wyznacza 
kierunki rozwoju gminy. Plan miejscowy uszczegóławia zapisy  
Studium.
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Główną zasadą planowania prze-
strzennego jest umożliwienie za-
chowania ładu przestrzennego czy-
li - bardzo ogólnie mówiąc - takie 
zagospodarowywanie terenów, by 
żadne użytkowanie nie stwarzało za-
grożenia dla innych, sąsiadujących 
obszarów i oczywiście - zamieszku-
jących je ludzi oraz przyrody. Celem 
wszystkich dokumentów planistycz-
nych, w tym planu miejscowego, 
jest zapobieganie chaotycznemu 
lokalizowaniu  inwestycji. 
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Jak powstaje studium ?
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy opracowuje się po podjęciu 
uchwały przez Radę Miejską, z jej 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
Burmistrza (w wyniku złożonych 
wniosków lub ze względu na interes 
społeczny).
Studium jest podstawowym doku-
mentem wyznaczającym politykę 
przestrzenną gminy.
Jest aktem kierownictwa wewnętrz-
nego czyli wiąże wójta, burmistrza 
lub prezydenta przy opracowaniu 
miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego. Studium 
wskazuje brzegowe warunki na ja-
kich tereny mogą być w przyszłości 
zainwestowane.
Studium sporządza się dla całego 
terenu gminy.
Na terenie Gminy Ryki funkcjonują 
obecnie odrębnie dwa dokumenty 
studium miasta Ryki w granicach ad-
ministracyjnych oraz studium gminy 
Ryki w graniach administracyjnych. 

Jak wygląda 
plan miejscowy?

Jak powstaje 
plan miejscowy?

Plan miejscowy to dokument, który 
składa się z dwóch części - tekstowej  
i graficznej. 
Tekst planu miejscowego stanowi 
treść uchwały Rady, przyjmującej plan 
miejscowy. W tekście planu ustalone  
są przede wszystkim zasady i wskaźniki 
zagospodarowania i zabudowy dla po-
szczególnych terenów funkcjonalnych 
(obejmujących jedną lub kilka działek).

Dodatkowymi załącznikami do uchwał są:
1) rozstrzygnięcie Rady Gminy odno-

szące się do nieuwzględnionych 
przez Wójta uwag, które zostały złożo-
ne do projektu planu w trakcie jego 
wyłożenia;

2) rozstrzygnięcie o tym, w jaki sposób 
finansowana będzie realizacja infra-
struktury technicznej, która wynika 
z przepisów.

Plan miejscowy opracowuje się po pod-
jęciu uchwały przez Radę Gminy, z jej 
własnej inicjatywy lub na wniosek Wójta 
Gminy (w wyniku złożonych wniosków 
lub ze względu na interes społeczny). 
Plan opracowuje się w celu wprowadzenia 
nowego przeznaczenia i ustalenia wa-
runków, na jakich tereny mogą być za-
inwestowane. 
Plan sporządza się dla całego terenu 
gminy lub dla jego fragmentów. 
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Przepisy ogólne odnoszą się do całego obszaru objętego planem albo  
do jego fragmentów. 

prognozę skutków finanso-
wych uchwalenia planu tj. 
skutków dla budżetu gminy, 
jakie będą wynikały z reali-
zacji inwestycji należących 
do zadań własnych gminy 
zgodnie z przepisami od-
rębnymi w tym koszty wyku-
pu gruntów, realizacji dróg 
publicznych oraz dochody 
z podatków od gruntów 
i  budynków.

Przy sporządzeniu planu dodatkowo opracowuje się dwa dokumenty:
prognozę oddziaływania na środowisko, 
przedstawiającą możliwe oddziaływania na 
środowisko ze strony zabudowy i zainwesto-
wania, które mogą zostać zrealizowane na 
terenach zgodnie z przepisami planu - ten 
dokument jest poddawany procedurze ra-
zem z projektem planu, a więc także do jego 
zawartości mieszkańcy mogą składać wnio-
ski i uwagi; dokument ten jest opiniowany 
przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska; dokument ten składa się z tekstu 
lub tekstu i rysunków;

1) 2)

Tekst zwyczajowo składa się z części pierwszej, zawierającej 
ogólne zasady zagospodarowania (zwanej przepisami ogólnymi) 
oraz z części drugiej, zawierającej przepisy dla poszczególnych terenów.

Przede wszystkim przepisy te określają:
1.   słowniczek, wyjaśniający użyte w dalszej treści pojęcia, których nie defi-

niują ustawy, rozporządzenia czy po prostu słownik języka polskiego;
2.  przepisy w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz dziedzictwa

 kulturowego, w tym zabytków; zasady scalania i podziałów nie-
ruchomości czy zasady wydzielania nowych działek budowlanych;

3.  zasady modernizacji, budowy i rozbudowy układu drogowego i syste-
mów infrastruktury technicznej.

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów określają przede wszyst-
kim możliwe przeznaczenie terenów, z którego wynika albo możliwość albo 
zakaz zabudowy poszczególnych działek oraz w przypadku dopuszczenia 
zabudowy wskaźniki i parametry zabudowy i zagospodarowania (np. wyso-
kość zabudowy, intensywność zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna  
na działce, kształt dachu itp. opcjonalnie kolorystyka). 
Na terenach wskazanych pod zabudowę przeznaczenie określa funkcje bu-
dynków, które są możliwe do realizacji na poszczególnych działkach. 
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Odnosząc część tekstową do rysunku 
planu, należy przede wszystkim zwrócić 
uwagę na: 

1.  linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania -  czarna, ciągła linia;

2.  numer i symbol literowy przeznaczenia 
poszczególnych terenów;

3.  linie zabudowy, określające gdzie muszą 
(linia zabudowy obowiązująca - 
wypełnione trójkąty) lub gdzie 
mogą (puste trójkąty - linia zabudowy 
nieprzekraczalna na działce) być 
realizowane budynki;

4. inne dodatkowe oznaczenia.

Ustalenia szczegółowe dla poszczegól-
nych terenów określają przede wszyst-
kim główne wskaźniki regulujące zasady 
zabudowy takie jak: wysokość, inten-
sywność, powierzchnia zabudowy, po-
wierzchnia biologicznie czynna. Okre-
ślane są one wielkościami granicznymi 
„nie więcej niż„/„nie mniejsze niż”.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
SPORZĄDZA WÓJT GMINY Z PO-
MOCĄ ZESPOŁU URBANISTÓW, 
KTÓRYCH WIEDZA I DOŚWIAD-
CZENIE GWARANTUJĄ POWSTA-
NIE OPTYMALNYCH ROZWIĄ-
ZAŃ PROJEKTOWYCH.

WNIOSKI DO 
PLANU MIEJSCOWEGO 
(W WYZNACZONYM 
TERMINIE MOŻE 
ZŁOŻYĆ KAŻDY)

PROCEDURA 
SPORZĄDZANIA 
PLANU
JEST JAWNA

Zawiadamia się o podjęciu
przez Radę Gminy uchwały,
powiadamia mieszkańców
poprzez obwieszczenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu, 
w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej (BIP) oraz publikując 
ogłoszenie w prasie lokalnej.

W ogłoszeniu wyznaczo-
ny jest termin na składanie 
wniosków do planu.  
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Opracowanie planistyczne powstaje w oparciu o szczegółowe rozpoznanie 
wszystkich istniejących dokumentów i przepisów prawa - w tym wiążących: 
jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy oraz uwarunkowań i wniosków złożonych przez instytucje, które  
z mocy ustawy opiniują i uzgadniają plan miejscowy oraz wniosków złożo-
nych przez mieszkańców.

Plan miejscowy to jedyny dokument, w którym można dokonać zmiany prze-
znaczenia gruntów leśnych i rolnych (klas I-III) na cele budowlane.

UZGODNIONY I ZAOPINIOWANY PRZEZ URZĘDY 
I INSTYTUCJE PROJEKT PLANU PRZEDSTAWIANY 

JEST DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ. 
Ogłoszenie podobnie jak w przypadku zbierania wniosków ukazuje się w lo-
kalnej prasie, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej. Ogłoszenie publikowane jest na 7 dni przed udostępnieniem projek-
tu do publicznego wglądu. W ogłoszeniu pojawia się informacja o tym, gdzie 
projekt planu można obejrzeć a także termin, do którego projekt będzie wy-
łożony oraz termin, w którym każdy może złożyć uwagi do projektu. 

W ogłoszeniu jest też informacja o tym kiedy i gdzie zorganizowana zostanie 
dyskusja publiczna (odbywa się ona w trakcie wyłożenia).

WSZYSTKIE ZAPISY USTALEŃ PLANU SĄ BEZWGLĘDNIE 
OBOWIĄZUJĄCE. PO JEGO UCHWALENIU I UPRAWO-
MOCNIENIU SIĘ. MAJĄ NA CELU UMOŻLIWIENIE PRO-
WADZENIA DZIAŁALNOŚCI INWESTORSKIEJ W TAKI 
SPOSÓB BY NIE POWODOWAŁA ONA KONFLIKTÓW 
PRZESTRZENNYCH I SPOŁECZNYCH.

Wracamy do procedury planu - projekt planu po ewentualnych zmianach 
(np. wynikających ze złożonych do wyłożonego projektu uwag) wraz z listą 
nieuwzględnionych przez Wójta uwag trafia do odpowiednich komisji Rady 
Gminy. Rada Gminy uchwałą zatwierdza miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego lub cofa projekt celem dokonania w nim zmian (np. uwzględ-
nienia uwag których nie uwzględnił Wójt Gminy).
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Planowanie przestrzenne 
jest wielką (i nieraz trudną) 
sztuką kompromisu. 
Ale tylko w taki sposób 
uda się pogodzić różne potrzeby 
i w ten sposób dojść 
do poprawiania standardu życia, 
żeby wszystkim żyło się wygodniej,
lepiej i ładniej. 

Powstanie miejscowego planu jest interesem zarówno władz gminy jak 
i jej mieszkańców.

Głównym celem planowania przestrzennego jest umożliwienie zachowania ładu 
przestrzennego czyli ogólnie mówiąc takiego zagospodarowania terenów by 
żadne użytkowanie nie stwarzało konfliktów i zagrożenia dla innych sąsiadują-
cych obszarów i oczywiście zamieszkujących je ludzi oraz przyrody.

Udział (partycypacja) społeczeństwa w procesie tworzenia planu pozwala władzom
Gminy jak i projektantom poznać Państwa oczekiwania jak powinno wyglądać 
życie w przyszłości w Naszej gminie. Jednocześnie, mamy nadzieję, że pozwoli 
zrozumieć, że nie wszystkie postulaty są możliwe do zrealizowania. Chociażby 
dlatego że wszyscy musimy pamiętać o nadrzędności potrzeb publicznych czyli 
„wspólnych” nad potrzebami „moimi” czyli prywatnymi. 

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W PROCESIE PLANISTYCZNYM

UCHWAŁA RADY GMINY ZAWIERAJĄCA PLAN MIEJSCOWY WRAZ 
Z DOKUMENTACJĄ JEST PRZEKAZYWANA WOJEWODZIE CELEM 
KONTROLI JEJ ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI PRAWA A NASTĘPNIE 
PUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA. 
W TAKI SPOSÓB GMINA MA PLAN KTÓRY STAJE SIĘ PRAWEM.
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MIEJSCE NA NOTATKI:
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