
Przewodnik po nowych funkcjach

POPRAWNY 

PLAN MIEJSCOWY



USTAWA O PLANOWANIU 
I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest
podstawowym aktem regulującym proces gospodarowania
przestrzenią.

Jej przedmiot stanowią regulacje w dwóch podstawowych obszarach:

1) określenia zasad kształtowania polityki przestrzennej przez organy
administracji oraz

2) określenia zakresu i sposobu postępowania w sprawach przeznaczania
terenów na konkretne cele wraz z ustaleniem zasad ich
zagospodarowania i zabudowy.



Zrównoważony rozwój i ład przestrzenny

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

zrównoważony rozwój to „ozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz
trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania
podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i
przyszłych pokoleń”

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym:

ład przestrzenny jest to „należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną
całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne,
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne”.



MODEL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 
W GMINIE 

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagopodarowania
przestrzennego
2) Miejcowy plan zagospodarowania przestrzennego
3) Decyzja lokalizacji celu publicznego o oraz decyzja o
warunkach zabudwy i zagospodarowaniu terenu

„Transformacja ustrojowa trwająca od 1989 roku wnosi arcypoważne
defekty systemowe, gdy złe prawo odzwierciedla się pogorszeniem
rzeczywistości. Paradoksalnie na pozór, po zubożeniu jakości przestrzenii
na obszarze Polski w czasach zaborów i w okresie komunizmu,
transformacja zamiast jak przypuszczano, poprawić sytuację, pogarsza ją
dramatycznie. Likwidacjia w 2005 roku obligatoryjności sporządzania i
posiadania przez gminy planów, ewidentnie spycha gminy w chaos i
usankcjonowaną samowolę, króluje więc obecnie w polityce
lokalizacyjnej i w formie nowej architektury miejskiej – polskie
sobiepaństwo w majestacie prawa."



SKONCENTROWANIE ZABUDOWY
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SKONCENTROWANIE ZABUDOWY
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ROZPRASZANIE ZABUDOWY



ROZPRASZANIE ZABUDOWY



 Suburbanizacja (pod miastami)

 Subruralizacja (na obrzeżach wsi)

 Zabudowa rozproszona/ „pasożytnicza”

 Ciągi i zespoły przydrożne:
- usługowo - mieszkalne
- usługowo - handlowe
- obsługi ruchu drogowego

FORMY ROZPRASZANIA ZABUDOWY



SUBURBANIZACJA



SUBRURALIZACJA



ZABUDOWA PASOŻYTNICZA



CIĄGI I ZESPOŁY PRZYDROŻNE



MARNOWANIE POTENCJAŁU 
URBANIZACJI



marnowanie potencjału urbanizacji
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Allharstberg, Dolna Austria

Wykorzystywanie potencjału urbanizacji
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Allharstberg, Dolna Austria
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Nowe osiedle







Nowe osiedla
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Szkoła muzyczna
Straż pożarna

Zabudowa 3
kondygnacyjna

Zabudowa 2  
kondygnacyjna

Zabudowa parterowa
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DEPOPULACJA

Trendy demograficzne, ujemny przyrost naturalny, starzenie się
społeczeństwa oraz migracje prowadzą do powolnej depopulacji.
Skutkiem jest m.in. wyludnianie się miasteczek i wsi, zwiększenie
liczby pustych domów, rozpad struktury wiejskiej.
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Ścinawa Mała, opolskie

ROZPAD STRUKTURY WSI
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PRZYCZYNY STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTW

 Żyjemy dłużej – obecnie średnia długość życia wynosi 73,4 lata. Szacuje się,
że w 2050 będzie to 82,1 lat.

 Zmniejsza się ilość urodzeń - w 1983 r. urodziło się 723,6 tys. dzieci, w
2013 r. – tylko 369,6 tys. Współczynnik dzietności w 1983 wyniósł 2,07,
natomiast w roku 2013 - 1,25.

 Młodzi ludzie migrują do większych miast lub zakładają rodziny poza
granicami Polski.



 W 2016 r. mamy już blisko milion samotnych seniorów, a ich liczba stale
rośnie.

 Szacuje się, że w 2050 r. 1/3 populacji osiągnie wiek 65+, a średnia wieku
wzrośnie do 52 lat.

 Wg obliczeń w ciągu kolejnych 30 lat na 100 emerytów przypadnie jedynie
105 pracujących.

SKUTKI STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTW



ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY W WARUNKACH DEPOPULACJI OZNACZA:

 poszanowanie i racjonalne wykorzystywanie przestrzeni,
obiektów i infrastruktury - przeciwdziałanie rozproszeniu
zabudowy (zmiana polityki zagospodarowaniaprzestrzennego),

 wzmacnianie i rewitalizację centrów miejscowości,

 rozwój produktów i usług, w tym oferty mieszkaniowej na
rzecz osób starszych,

 reorganizację usług publicznych i zaopatrzenia mieszkańców.
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Seniorzy: „Jak najdłużej samodzielnie i na swoim, lecz przy bliskich”
37

Struktury senioralne elementem rozwoju wewnętrznego



Grafenworth – Dolna Austria



Dom samodzielnego  
pobytu

Dom Opieki SeneCura

Szkoła Muzyczna

Grafenworth – Dolna Austria



Zillingtal, Burgenland, Austria



POLSKIE REALIA





"GMINA WIEJSKA"



„W uchwalonych MPZP, tereny zabudowy mieszkaniowej mają
powierzchnię 1.214.945 ha o chłonności 77 mln ludzi - a łącznie ze
studiami uwarunkowań ponad 300milionów ludzi”

„Zobowiązania gmin ze względu na absurdalne rozmiary terenów
przeznaczanych pod zabudowę w uchwalonych planach miejscowych i
studiach uwarunkowań są obecnie szacowane na 130miliardów złotych”

„Tylko 8 % ludzi umie czytać plany”
- Przewodniczący na IV KUP, Lublin, wrzesień 2012 



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest
dokumentem, który wyznacza ramy i przesądza o
gospodarce przestrzennej gminy.

 Podstawę powyższych działań stanowić ma ład
przestrzenny i zrównoważony rozwój.



W PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 
UWZGLĘDNIA SIĘ ZWŁASZCZA: 

Art. 1 ust. 2

1) wymagania urbanistyczno-architektoniczne

2) wymagania ochrony środowiska - które należy powiązać z zasadą
zrównoważonego rozwoju

Niewątpliwie procedurą weryfikującą w wielu przypadkach
zgodność instrumentów zarządzania przestrzenią będzie strategiczna
ocena oddziaływania na środowisko.

3) wymagania kulturowe;
4) wymagania związane z ochroną zdrowia, bezpieczeństwem ludzi i

mienia, a także bezpieczeństwem państwa;



5) walory ekonomiczne przestrzeni

W PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 
UWZGLĘDNIA SIĘ ZWŁASZCZA: 

W tym kontekście organy powinny mieć świadomość, że ich
rozstrzygnięcia przestrzenne znacząco będą wpływać na wartość
nieruchomości.

Wymaga się dążenia do racjonalnego wykorzystania
przestrzeni na etapie planowania jej przeznaczenia. Chodzi tu
zarówno o właściwe rozmieszczenie poszczególnych rodzajów
budynków i właściwe ich usytuowanie względem siebie, jak też
maksymalne wykorzystanie przestrzeni.

Wymaga się też wskazania rozwiązania najkorzystniejszego z
punktu widzenia potencjalnego efektu społecznego, gospodarczego,
przestrzennego oraz najkorzystniejszego z punktu widzenia realizacji.



6) prawo własności

7) potrzeby związane z interesem publicznym oraz infrastrukturą
techniczną, które mogą stanowić przesłankę ograniczeń innych
uwarunkowań.

W PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 
UWZGLĘDNIA SIĘ ZWŁASZCZA: 

Umieszczenie prawa własności wśród elementów
obligatoryjnie branych pod uwagę w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oznaczać będzie obowiązek organu liczenia się z
interesem właścicieli nieruchomości objętych planowaniem. Z uwagi
na zapisy ustawowe, prawo własności może w sposób istotny
ograniczać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i z tego
powodu musi podlegać ocenie pod kątem zgodności z art. 64 ust.
2 oraz art.32 Konstytucji RP.



KOLIZJA NORM MPZP Z PRAWEM WŁASNOŚCI

Właściciel rzeczy korzysta z niej z wyłączeniem innych osób zgodnie z jej
społeczno - gospodarczym przeznaczeniem i zasadami współżycia
społecznego, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy.
W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą, z tym, że przy
wykonywaniu własności jest ograniczony treścią przepisów szczególnych.

art. 21 Konstytucji RP, art. 140 Kodeksu cywilnego

Własność może być ograniczona, przy czym tylko w drodze ustawy i tylko w
takim zakresie w jakim nie narusza to istoty prawa własności.

Konstytucja RP w art. 64 ust. 3 



Takimi przepisami ustawowymi dającymi podstawę do ograniczenia
prawa własności są m.in. regulacje zawarte ustawie o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym upoważniające gminy do uchwalania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art. 3 ust. 1).

KOLIZJA NORM MPZP Z PRAWEM WŁASNOŚCI

Ingerencja w sferę prawa własności musi pozostawać w
racjonalnej i odpowiedniej proporcji do celów, dla
osiągnięcia których ustanawia się określone ograniczenia.



W JAKIM ZAKRESIE PRAWO WŁASNOŚCI MOŻE BYĆ 
OGRANICZONE?

 prawo własności może podlegać ograniczeniom ze względu na
konieczność ochrony innych ważnych wartości, przy czym ograniczenia
te nie mogą de facto prowadzić do pozbawienia prawa własności, gdyż
w takim przypadku powinno nastąpić wywłaszczenie nieruchomości;

 własność może być ograniczona w zakresie w jakim nie narusza istoty
prawa własności, a ograniczenie to musi być poparte konkretnym
przepisem prawnym.



CZYM MOŻNA UZASADNIĆ OGRANICZENIA?

Wprowadzane ograniczenia muszą być uzasadnione potrzebą ochrony
wartości i dóbr wymienionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, takich jak:

 bezpieczeństwo lub porządek publiczny,

 ochrona środowiska,

 ochrona zdrowia i moralności publicznej, oraz

 ochrona wolności i praw innych osób.



ZAKAZ ZABUDOWY

Jeżeli ingerencja w prawo własności następuje w zakresie
uzasadnionym interesem publicznym, nie naruszając jego istoty oraz z
poszanowaniem zasady proporcjonalności zakaz zabudowy nieruchomości
rolnej, przy uwzględnieniu konkretnej lokalizacji określonych działek i
wynikających z niej uwarunkowań nie prowadzi do nadmiernej ingerencji
w sferę prawa własności i jest jak najbardziej dopuszczalnym przepisem
miejscowego planu. Przesądzenie o przeznaczeniu działek może być
również uwarunkowane zapobieganiem ewentualnemu narażeniu ludzi i
mienia na niebezpieczeństwo, np. w wypadku uruchomienia procesów
osuwiskowych.

Decydujące znaczenie w tej kwestii ma natomiast sporządzona w
ramach uchwalania planu miejscowego dokumentacja planistyczna, a
zwłaszcza opracowanie ekofizjograficzne.

por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2011-11-04, II OSK 1855/11



STUDIUM

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 

ma charakter dokumentu wewnętrznego gminy.



STUDIUM MA CHARAKTER DOKUMENTU 
WEWNĘTRZNEGO

Konsekwencje (na podstawie orzeczeń WSA):

1) Nie narusza sfery interesów prawnych obywateli;

2) Nie może być podstawą do podejmowania faktycznych działań
zmierzających do zagospodarowania przestrzeni;

3) Aby jego postanowienia mogły przybrać postać powszechnie
obowiązującego prawa miejscowego musi dojść do uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

4) Brak ustawowego obowiązku powtarzania czynności proceduralnych.



PODSUMOWANIE - STUDIUM

Zredagowane w sposób prawidłowy przepisy studium
nie powinny w sposób bezpośredni naruszać sfery interesów
prawnych obywateli. Nie można bowiem tracić z pola
widzenia, że jest to akt odmienny od miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, bowiem jest on
skonstruowany na znacznie wyższym poziomie ogólności oraz
tworzony na podstawie innej procedury.



PLAN MIEJSCOWY OKREŚLA OBOWIĄZKOWO MIN:

 przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;

 zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

 zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

 zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej;

 wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

 parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

 szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych mpzp;

 szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej;

 sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów;

 stawki procentowe, opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.



PLAN MIEJSCOWY OKREŚLA W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB: 

 granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów
nieruchomości;

 granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury
technicznej;

 granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

 granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w
art. 10 ust. 2 pkt 8;

 granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących
organizacji imprez masowych;

 granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych.



UCHWAŁA 
O PRZYSTĄPIENIU

CEL UCHWAŁY – zakomunikowanie wszczęcia procesu planistycznego

TREŚĆ UCHWAŁY – nie przesądza o rodzaju przeznaczenia terenu



UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PLANU MIEJSCOWEGO 

 podejmowana jest przez radę gminy z inicjatywy własnej lub na
wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta;

 zawiera tekst z uzasadnieniem;

 zawiera analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia mpzp i
stopnia zgodności proponowanych rozwiązań z ustaleniami studium;

 załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego
projektem planu.



OBSZAR OBJĘTY PLANEM

„Przy wyznaczaniu granic obszaru analizowanego ponad minimalne rozmiary,
organ orzekający winien wykazać, że wielkość tego obszaru służy ustawowemu
wymogowi zachowania ładu przestrzennego w ramach dającej się wyodrębnić
zwartej jednostki terenowej urbanistyczno-architektonicznej na danym
obszarze, nie zaś jedynie poszukiwaniu takich funkcji, cech i parametrów
zabudowy, aby uzasadnić formalną dopuszczalność lokalizacji zabudowy o
cechach i parametrach wnioskowanych przez inwestora”

Wyrok WSA w Warszawie z 27 października 2009 r., IV SA/Wa 972/09, LEX nr 574191
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Uchwała w sprawie „ przystąpienia do sporządzenia zmiany
planu miejscowego”

UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU

zmiana planu (nowelizacja uchwały) nowy plan

PROBLEM:

II SA/Gl 185/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. :

„W kontrolowanym przypadku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Świadczy o tym, poza
tytułem nadanym uchwale, powołana podstawa prawna (art. 27 ustawy). Skoro
zaskarżoną uchwałą Rada dokonała zmiany planu przyjętego [...]r. w stosunku
do określonego terenu, to należy uznać, że w konsekwencji całość normatywną
stanowią obie uchwały i możliwe powinno być określenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu wszystkich obszarów objętych planem, w tym także
np. ogłoszenie tekstu jednolitego planu".



CIEKAWOSTKI 
Z UCHWAŁ:

„Zakaz wspinania się 
na drzewa i zrywania 
pączków”



PODKŁAD MAPOWY

CO OZNACZA WYMÓG SKALI 1:1000 ???



Mapa zasadnicza jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa o treści
dostosowanej do potrzeb gospodarczych. Podlega bieżącej i okresowej
aktualizacji, jest źródłem wszystkich map pochodnych.

Mapa zasadnicza to podstawowy materiał do opracowania projektów
wszystkich branż:
 planowania przestrzennego miast i osiedli,
 rolnictwa i leśnictwa
 górnictwa
 inwestycji budowlanych i inżynierskich
 planowania i eksploatacji infrastruktury technicznej
 ochrony środowiska

Mapa zasadnicza jest przygotowana i udostępniana w jednolitym
państwowym układzie współrzędnych, unormowanej formie graficznej i
formacie arkuszy.

MAPA  ZASADNICZA



MAPA  ZASADNICZA



Mapa katastralna stanowi podstawowy materiał kartograficzny
wykorzystywany do celów prawnych i różnorodnych potrzeb gospodarki
narodowej, a w szczególności gospodarki ziemią, planowania przestrzennego,
projektowania lokalizacji inwestycji.

Mapa ewidencyjna powinna być utrzymywana w stanie bieżącej aktualności.
Dla określonego obszaru opracowuje się tylko jedną mapę w dobranej skali.
Na treść mapy składają się:
 osnowa geodezyjna,
 granice państwa, podziału administracyjnego, jednostek ewidencyjnych, działek

oraz użytków gruntowych,
 kontury klasyfikacji gruntów i ich oznaczenia oraz numery działek, zgodnie z

operatem ewidencji gruntów.
 budynki i ich numery ewidencyjne,
 opisy informacyjne związane z treścią mapy.

Skala mapy 1 : 500, 1 : 1 000, 1 : 2 000 i 1 : 5 000.

MAPA  EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (KATASTRALNA)



CIEKAWOSTKI 
Z UCHWAŁ:

„Dopuszcza się lokalizowanie
miejsc postojowych w odległości
do 1 minuty pieszo”



ZARZĄDZANIE WODAMI 
OPADOWYMI I RYZYKIEM 
POWODZIOWYM W GMINACH



USTAWA Z DNIA 18 LIPCA 2001 R. PRAWO WODNE

Art. 88f ust. 5 - „Przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach
ryzyka powodziowego granice obszarów, o których mowa w art.88d ust. 2,
uwzględnia się w … miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach
zabudowy.”

OBOWIAZEK GMINY W ŚWIETLE USTAWY
(termin 30 miesięcy)

Art. 88f ust. 5 - „Przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach
ryzyka powodziowego granice obszarów, o których mowa w art.88d ust. 2, można
uwzględniać w … miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach
zabudowy.”



Przekazanie map 
zagrożenia 

powodziowego         
i ryzyka 

powodziowego 

ZMIANA USTAWY 

Brak obowiązku 
uwzględnienia 

map Z. i R.

Uchwalenie 
MPZP bez 

uwzględnienia 
map

POWÓDŹ

UWZGLĘDNIENIE MAP W MPZP



CIEKAWOSTKI 
Z UCHWAŁ:

„nakaz postępowania z odchodami
zwierząt, obornikiem oraz gnojówką
i gnojowicą przeznaczonymi
do rolniczego wykorzystania –
w sposób i na zasadach określonych
w przepisach o nawozach i nawożeniu”



KOMUNIKACJA

PARAMETRY
• KLASA DROGI 
• SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH



II SA/GL 99/08  z 2 lipca 2008 r. 

II SA/Lu 662/07 z dnia 25 października 2007 r.

ORZECZNICTWO

Przyjęcie szerokości ulic w liniach rozgraniczających mniejszych aniżeli określone
w rozporządzeniu bez wyraźnego uzasadnienia dla takiego zabiegu stanowi istotne
naruszenie prawa".(…).
Rozporządzenie przewiduje co prawda w § 7 ust. 2 w wyjątkowych wypadkach

możliwość zmniejszenia szerokości ulic w liniach rozgraniczających tyle tylko, że na
zasadach określonych w tym przepisie. Przyjęcie więc mniejszych szerokości ulic
w liniach rozgraniczających niż podane w ust. 1 wymaga przeprowadzenia analizy.

„Wymóg określenia parametrów drogi w części tekstowej planu wynika jednoznacznie
z treści § 4 pkt 9 lit. a powołanego rozporządzeniem(…).
Zatem szerokość drogi w liniach rozgraniczających musi być uznana
za parametr w rozumieniu § 4 pkt 9 lit.a rozporządzenia”.

 Szerokość drogi zgodna z Rozporządzeniem



ZGODNOŚĆ ZE STUDIUM

ZGODNY    =     NIE NARUSZA   ?



ZGODNOŚĆ PLANU ZE STUDIUM

ZGODNY    =     NIE NARUSZA?

„Studium ma być z założenia aktem elastycznym, który stwierdzając
nieprzekraczalne ramy dla swobody planowania przestrzennego, pozwala na
maksymalne uwzględnienie warunków i potrzeb lokalnych przy tworzeniu
prawa miejscowego”.

komentarz prof. Zygmunta Niewiadomskiego do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(wydawnictwa C.H. Beck Warszawa 2008 r.)

Studium zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 ustala kierunki, a nie przeznaczenie
terenów.



ETAPOWANIE

POTRZEBA
• brak zgody na cele nierolnicze i nieleśne
• brak uzgodnienia z organem
• sprzeciw społeczeństwa 



ETAPOWANIE

PRZYCZYNA

 brak zgody na cele nierolnicze i nieleśne
 brak uzgodnienia z organem
 sprzeciw społeczeństwa



IV SA/Po 317/09 z dnia 1 lipca 2009 r.

II SA/Lu 662/07 z dnia 25 października 2007 r.

ORZECZNICTWO

„Wszczęta procedura planistyczna w toku jej realizacji może w pewnych sytuacjach
wymagać zmian, co do obszaru objętego przyszłym planem etapowego uchwalania
planu, a nawet – w sytuacji ekstremalnej być przerwana.
Organem uprawnionym do podjęcia tego rodzaju zmian jest wyłącznie rada gminy
działająca w drodze uchwały o zmianie uchwały o przystąpieniu
do sporządzenia planu miejscowego bądź w drodze uchylenia podjętej uchwały.”

„Skoro ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że rada
gminy może uchwalać plan miejscowy dla określonego obszaru lub dla całej gminy,
może również - poza wyjątkami określonymi ustawowo - miejscowego planu nie
uchwalać, to nie ma przeszkód aby plany uchwalane były co do poszczególnych
części obszaru objętego uchwałą o której mowa w art. 14 ust. 1 PlanZagospU.
Warunkiem jest aby plan mieścił się w granicach obszaru objętego uchwałą o
przystąpieniu do sporządzenia planu.”



UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU: 
„Dopuszcza się etapowe uchwalanie planu miejscowego”.

PROBLEM: może wystąpić konieczność ponowienia procedury
ROZWIĄZANIE: zmienić granice tylko w projekcie planu
granice na wyłożeniu identyczne z granicami w uchwale końcowej!

EWENTUALNE WYJŚCIE Z PROBLEMU



CIEKAWOSTKI 
Z UCHWAŁ:

„ochrona środowiska poprzez: 
zapewnienie nie przekraczania 
poziomu dźwięków do 
środowiska”



OCHRONA ZABYTKÓW



FORMY OCHRONY ZABYTKÓW

1) wpis do rejestru zabytków;

2) uznanie za pomnik historii;

3) utworzenie parku kulturowego;

4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego

Gminna ewidencja zabytków nie jest formą ochrony zabytków.

Do jej utworzenia nie jest wymagana uchwała rady gminy ani
zarządzenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.



NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY OKREŚLANIU ZASAD 
OCHRONY ZABYTKÓW W PLANACH MIEJSCOWYCH I STUDIACH:

1) Orientacyjne wrysowanie strefy ochronnej zabytku nieruchomego, w
sytuacji, gdy nie znajduje to uzasadnienia w obowiązujących przepisach
prawa czy też nieprecyzyjne określenie granic na rysunku np.
niedomknięte granice strefy,

2) Nieracjonalne wyznaczenie obszaru strefy ochrony konserwatorskiej np.
obszar całej gminy,

3) Nałożenie obowiązku uzgadniania, opiniowania itp. z wojewódzkim
konserwatorem zabytków np.: robót budowlanych, zamierzeń
inwestycyjnych, wycinki drzew itp. zarówno w przypadku, gdy obowiązek
taki wynika z innych przepisów, jak i wtedy, gdy brak jest podstaw do
działania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,

4) Dopuszczenie odstąpienia od ustaleń planu za zgodą wojewódzkiego
konserwatora zabytków,



NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY OKREŚLANIU ZASAD 
OCHRONY ZABYTKÓW W PLANACH MIEJSCOWYCH I STUDIACH:

5) Zalecenia, postulaty itp.

6) Używanie pojęć niezdefiniowanych lub nieostrych np. materiały
regionalne, historyczna linia zabudowy, typowe pokrycie dachowe itp.

7) Odsyłanie do bliżej nieokreślonych przepisów odrębnych czy
szczególnych,

8) Nakładanie na inwestorów dodatkowych obowiązków nie
wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np.
nałożenia na inwestorów obowiązku wykonania na ich koszt pełnej
inwentaryzacji rysunkowej i fotograficznej, w przypadku zamiaru
rozbiórki obiektów (dyskusyjne) czy też przeprowadzania badań
archeologicznych i zapewnienia nadzoru archeologicznego.



SKUTKI PRAWNE UNIEWAŻNIENIA 
PLANU MIEJSCOWEGO



SKUTKI PRAWNE UNIEWAŻNIENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

 konieczność zwrotu opłaty planistycznej,

 konieczność umorzenia postępowań w sprawie udzielenia pozwolenia na
budowę,

 odszkodowania z tytułu szkody poniesionej przez właścicieli i użytkowników
wieczystych nieruchomości na terenach objętych unieważnionym planem,

 brak możliwości wydawania pozwoleń na budowę na terenach, dla których
istnieje obowiązek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego



KPA Rozdział 12 Wznowienie postępowania

Art. 145. § 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie,
jeżeli:

1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne,
okazały się fałszywe;

2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa;

3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który
podlega wyłączeniu stosownie do art. 24, 25 i 27;

4) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu;

5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody
istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję;

6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego
organu;

7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd
odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2);

8) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które
zostało następnie uchylone lub zmienione.

SKUTKI PRAWNE UNIEWAŻNIENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:



INFORMACJE WYMAGANE 
W PROGNOZIE 
ODDZIAŁYWANIA 
NA ŚRODOWISKO



DYREKTYWA 2001/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 czerwca 2001 
r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko

Artykuł 4 
Obowiązki ogólne
1. Oceny wpływu na środowisko, określoną w art. 3, dokonuje się

podczas przygotowania planu lub programu i przed jego przyjęciem
lub poddaniem procedurze ustawodawczej.

2. Wymagania niniejszej dyrektywy są brane pod uwagę w istniejących
procedurach przyjmowania planów i programów w Państwach
Członkowskich lub włączone do procedur ustanowionych w celu
wykonania niniejszej dyrektywy.

3. W przypadku gdy plany i programy tworzą część hierarchii, Państwa
Członkowskie, w celu uniknięcia powielania oceny, uwzględniają fakt,
że oceny dokonuje się, zgodnie z niniejszą dyrektywą, na różnych
poziomach hierarchii. W celu, między innymi, uniknięcia powielania
oceny, Państwa Członkowskie stosują art. 5 ust. 2 i 3.



DYREKTYWA 2001/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 czerwca 2001 
r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko

Artykuł 5 
Sprawozdanie dotyczące środowiska
1. W przypadku gdy na mocy art. 3 ust. 1 wymagana jest ocena wpływu na

środowisko, przygotowuje się sprawozdanie, w którym zostanie
zidentyfikowany, opisany i oszacowany potencjalny znaczący wpływ na
środowisko wynikający z realizacji planu lub programu oraz rozsądne
rozwiązania alternatywne uwzględniające cele i geograficzny zasięg
planu lub programu. Informacje, które w tym celu mają być podane, są
określone w załączniku I.

2. Sprawozdanie dotyczące środowiska, przygotowane zgodnie z ust. 1,
zawiera informacje, które mogą być racjonalnie wymagane, z
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy i metod oceny, zawartości i
poziomu szczegółowości planu lub programu, jego stadium w procesie
podejmowania decyzji oraz zakresu, w jakim niektóre sprawy mogą
zostać właściwiej ocenione na różnych etapach tego procesu, w celu
uniknięcia powielania oceny.



USTAWA „ANTYSMOGOWA”

ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2015r. poz. 1593).



Zgodnie z komentarzem dr hab. Zbigniewa Bukowskiego (Prawo ochrony środowiska
Komentarz. LexisNexis 2013, stan prawny: 25 listopada 2013 r.) „Zakwalifikowanie
terenu do rodzaju bądź rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ma
charakter ocenny. Organ administracji publicznej ocenia, do jakiego rodzaju terenu
dany teren zaliczyć, uwzględniając oczywiście kategorie, którymi posługuje się
prawodawca w art. 113 ust. 2 pkt 1. Kryterium, jakim organy administracji publicznej
powinny się posługiwać, jest faktyczne zagospodarowanie terenu i jego
wykorzystywanie, jak również wykorzystywanie terenów sąsiednich. Ocena musi zatem
nastąpić in concreto. O zaliczeniu do danego rodzaju terenów decyduje kryterium
faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania terenu. Odwołanie się do sąsiednich
terenów ma na celu zobiektywizowanie oceny. Im bowiem większy obszar przyjmuje
się za podstawę oceny, tym większe prawdopodobieństwo trafności i obiektywności
oceny”.

USTAWA ANTYSMOGOWA



ODMIENNE PODEJŚCIE DO LOKALIZACJI FARM WIATROWYCH WZGLĘDEM 
AUTOSTRAD - W NIEMCZECH







OBIEKTY WIELKOPOWIERZCHNIOWE

ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2015 poz. 1713)



REWITALIZACJA 

ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777)



Ustawa o rewitalizacji została uchwalona przez Sejm RP w dniu 9
października 2015 r.

 Główny element GPR

 Przepisy przejściowe

 Przeciwdziałanie suburbanizacji

 Trwałość procesów rewitalizacyjnych

 Udział mieszkańców w partycypacji

USTAWA O REWITALIZACJI

 Nowe cele publiczne

 Zmiany w prawie zamówień publicznych

 Brak sztywnych ram finansowania

 Fakultatywne działanie gminy



ma charakter zbioru narzędzi, służących prowadzeniu
efektywnych procesów rewitalizacji

mieszkańcy, władze publiczne, w tym samorządowe,
organizacje społeczne, przedsiębiorcy

stworzenie ram prawnych dla skutecznych procesów
rewitalizacyjnych, które zachęcać będą podmioty publiczne
i prywatne do współpracy i koncentracji środków i działań
na obszarach zdegradowanych

ZAKRES AKTU

INTERESARIUSZE 

CELE AKTU

USTAWA O REWITALIZACJI



Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu
koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia,
ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału
społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu
publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w
przypadku występowania na nim ponadto, co najmniej jednego z
następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych,
przestrzenno – funkcjonalnych, technicznych.

Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,
cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa
powyżej, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina
zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji.

OBSZAR ZDEGRADOWANY I OBSZAR REWITALIZACJI



 Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy
oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.

 Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym
podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.

OBSZAR ZDEGRADOWANY I OBSZAR REWITALIZACJI



USTAWA REKLAMOWA
(DOCELOWO "KRAJOBRAZOWA")

ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015, poz. 774)



Opłata reklamowa pobierana będzie od:

 właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem
nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,

 użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,

 posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,

 posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich
części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych
lub z innego tytułu prawnego,

b) jest bez tytułu prawnego.

OPŁATA REKLAMOWA – NOWY RODZAJ 
OPŁATY W USTAWIE O PODATKACH  



Opłata reklamowa nie będzie pobierana:

 od umieszczonych  w pasie drogowym tablic informujących o nazwie formy 
ochrony przyrody oraz znaków informujących o zabytkach,

 jeżeli tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe: nie są widoczne z 
przestrzeni dostępnych publicznie, stanowią szyld (o ile jest zgodny z 
zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń), są realizacją 
obowiązku nałożonego przepisami prawa, służą wyłącznie do 
upowszechniania informacji: 

- trwale upamiętniające osoby, instytucje lub wydarzenia,
- o charakterze religijnym, jeżeli są umieszczane w granicach terenów 

użytkowanych jako miejsce kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy.

OPŁATA REKLAMOWA – NOWY RODZAJ 
OPŁATY W USTAWIE O PODATKACH  



W projekcie uchwały można określić:

 dopuszczalne gabaryty,

 standardy jakościowe,

 rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane,

 w odniesieniu do szyldów, określa się zasady i warunki ich sytuowania , gabaryty 
oraz liczbę szyldów, które mogą być umieszczone na danej nieruchomości przez 
podmiot prowadzący na niej działalność,

 może też być wskazany zakaz sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych, z 
wyłączeniem szyldów,

 projekt uchwały ma dotyczyć całego obszar gminy,

 może zawierać zróżnicowane regulacje dla rożnych obszarów gminy, określając 
jednoznacznie granice tych obszarów,  może zawierać załącznik graficzny wraz z 
opisem granic obszarów,

ZASADY PODEJMOWANIA UCHWAŁY



Uchwała nr   /2016

Rady Miejskiej w Olkuszu

z dnia……….2016 r.

w sprawie:

przystąpienia do ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń

reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzaju materiałów budowlanych, z jakich

mogą być wykonane na terenie gminy i miasta Olkusz.

(w sprawie przygotowania przez burmistrza projektu uchwały rady gminy i miasta Olkusz określającej zasady i warunki

sytuowania obiektów małej architektury i urządzeń reklamowych, ogrodzeń oraz gabaryty, standardy jakościowe i

rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – na terenie gminy i miasta Olkusz).

Na podstawie art.37b ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

z 2015 r. poz. 199, 443, 1265)

Rada Miejska w Olkuszu

uchwala, co następuje:  

1. Postanawia się przystąpić do przygotowania projektu uchwały w sprawie „zasad i warunków sytuowania

obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i ogrodzeń oraz gabarytów,

standardów jakościowych i rodzaju materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy.”;

2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Olkusz;

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej:

…………….…………………………..

OGŁOSZENIE BURMISTRZA

z dnia ………

o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu uchwały o przygotowaniu projektu uchwały w 

sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i 

urządzeń reklamowych oraz ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzaju 

materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane na terenie gminy”. 

Na podstawie art. 37b ust.2 pkt 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r, poz.199 ze zm.),

zawiadamiam 

o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały nr……….. z dnia ………….w sprawie 

przygotowania uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych ………..

Informacje na temat prowadzonych prac nad projektem wymienionej uchwały 

publikowane są w BIP Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na stronie internetowej ……… oraz 

Wydziale Architektury………………

Burmistrz Miasta Olkusz 

…………………….……………..                     

WZÓR UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO



Przewodnik po nowych funkcjach

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Jan Knura
tel. 698 013 587

jkplanowanie@gmail.com

Sejm RP
Sejm.gov.pl 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/3F76474437B52B26C1257DA300370FBD/%24File/2964.pdf
Rewitalizacja od Nowa, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, marzec 2016 r.
Ryszard Wilczyński – ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WOBEC PROBLEMÓW DEPOPULACJI
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