


Historia

• 2006 uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (mpzp)

• 2021 – nowy właściciel

• 2021 – zmiana mpzp



• https://mpruszczgdanski.e-
mapa.net/wykazplanow/

• Plan z 2006 roku https://mpruszczgdanski.e-
mapa.net/implementation/mpruszczgdanski/p
ln/pelna_tresc/025.pdf

• https://mpruszczgdanski.e-
mapa.net/?pln_plan=025

https://mpruszczgdanski.e-mapa.net/wykazplanow/
https://mpruszczgdanski.e-mapa.net/implementation/mpruszczgdanski/pln/pelna_tresc/025.pdf
https://mpruszczgdanski.e-mapa.net/?pln_plan=025


Strefa Cukru

• https://pzr.org.pl/wp-
content/uploads/2013/04/Strefa-Cukru-%2b-
koncepcja-zagospodarowania-cukrowni-
Pruszcz-Gda%C5%84ski.pdf

https://pzr.org.pl/wp-content/uploads/2013/04/Strefa-Cukru-%2b-koncepcja-zagospodarowania-cukrowni-Pruszcz-Gda%C5%84ski.pdf


Co to jest planowanie przestrzenne?

Planowanie przestrzenne to usystematyzowane 
działania, których celem jest efektywne 
wykorzystanie przestrzeni, godzące interesy 
różnych jej użytkowników oraz realizujące cele 
społeczne i gospodarcze

Ład przestrzenny - ukształtowanie przestrzeni, 
które tworzy harmonijną całość oraz 
uwzględnia w uporządkowanych relacjach 
wszelkie uwarunkowania i wymagania 
funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, 
środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-
estetyczne 



Co to jest planowanie przestrzenne?

Interes publiczny − należy przez to rozumieć uogólniony cel dążeń i działań, 
uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub 
lokalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym

Inwestycje celu publicznego – działania o znaczeniu lokalnym 
i ponadlokalnym, a także krajowym oraz metropolitalnym, o których mowa 
w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

Przestrzeń publiczna - obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu 
kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy 
funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy



Kto planuje przestrzeń?
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Kto planuje przestrzeń?
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Zespół 
interdyscyplinarny:
- urbanistyka
- architektura 

krajobrazu
- ochrona 

środowiska
- ochrona 

dziedzictwa 
kulturowego

- inżynieria
- ekonomia
- socjologia 
- …



KRAJ

WOJEWÓDZTWO

GMINA
SUiKZP

MPZP

Planowanie przestrzenne w Polsce

+ „plan metropolitalny”

+ „miejscowy plan 

rewitalizacji”

+ „ Uchwała o zasadach, warunki 
sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i 
urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń”
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+ „plan metropolitalny”

+ „miejscowy plan 

rewitalizacji”

+ „ Uchwała o zasadach, warunki 
sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i 
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STRATEGIE 
ROZWOJU

PROGRAMY 
OPERACYJNE

PROGRAMY 
SEKTOROWE



Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
(nie ma zastosowania do procedury planistycznej, wyjątek 

to artykuł 24, ustęp 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu)

≠



Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko

REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W GMINIE
(nie ma zastosowania do procedury planistycznej, 

wymogi formalne w ustawie o planowaniu przestrzennym i o udostępnieniu …
dodatkowe formy możliwe, ale pozaustawowe)

FORMALNIE, OBECNIE NIE MA WYMOGU PLANOWANIA PARTYCYPACYJNEGO

≠



przystąpienie do 

sporządzenia

wyłożenie 
projektu

dyskusja 
publiczna

uchwalenie

wnioski wnioski uwagi

Ustawowa partycypacja społeczna

USPOŁECZNIENIE PROCESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
obligatoryjne konsultacje społeczne
wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące

?



Jak wygląda proces planistyczny?

OD OGÓŁU (SUIKZP) DO SZCZEGÓŁU (MPZP)



Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (art. 10 pkt. 5-7, art. 11, art. 12)

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego



• scenariusz określający politykę przestrzenną gminy,

• tekst i rysunek – czytane razem,

• stan istniejący i stan docelowy,

• uchwalany przez Radę Gminy,

• ustalenia SUiKZP są wiążące dla organów gminy przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego,

• nie jest aktem prawa miejscowego,

• nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych,

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego



Bilans terenów



nie zapewnia:

• natychmiastowych realizacji inwestycji wskazanych w studium,

• finansowania inwestycji ogólnogminnych, 

• terminu powstania inwestycji,

nie można mechanicznie porównywać rysunków Studium z rysunkiem mpzp 
z racji na:

• różnica skali: Studium 1:10 000, MPZP 1: 1000,

• integralne powiązanie rysunku STUDIUM z ustaleniami zapisanymi w 
części tekstowej,

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego



SUiKZPWymogi prawa Interes publiczny

Jakość życia

UwarunkowaniaOpinie, uzgodnienia

Wnioski i uwagi

Demografia

Co wpływa na treść Studium?
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Ustawowa partycypacja społeczna



Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(art. 17, art. 18)

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Brak planu
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania 
wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń 
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
oraz w decyzji o warunkach zabudowy

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego



• akt prawa miejscowego

• w MPZP można zapisać tylko to, co przewiduje prawo:

– przeznaczenie terenów,

– sposób zagospodarowania i zabudowy terenów,

• uchwalenie MPZP nie gwarantuje:

– realizacji inwestycji w jego granicach,

– finansowania inwestycji,

– terminu realizacji nowych inwestycji.

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego



Co reguluje plan - funkcje



Co reguluje plan - funkcje



Co reguluje plan – forma zabudowy



Co reguluje plan – forma zabudowy



Co reguluje plan – forma zabudowy
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Studium a plan - podobieństwa

nie zapewniają:

• natychmiastowych realizacji inwestycji wskazanych w studium,

• finansowania inwestycji ogólnogminnych, 

• terminu powstania inwestycji,

• władztwo planistyczne gminy

• kształtowanie ładu przestrzennego

• podstawa prawna

• zbliżona procedura konsultacji

• sporządzane przez wójta / burmistrza / prezydenta

• przyjmowane uchwałą przez radę gminy / miasta 

• forma – tekst + rysunek 



Studium a plan - różnice
studium plan

uchwała akt prawa miejscowego

nie jest podstawą wydawania decyzji 
administracyjnych

podstawa wydawania pozwoleń na budowę

cała gmina fragment gminy

scenariusz rozwoju przestrzennego gminy funkcje i sposób zagospodarowania 
poszczególnych działek 

skala 1:10 000 skala 1:1 000

nadrzędne wobec planu nie może być sprzeczne ze studium

uwagi - termin składania nie krótszy niż 21 
dni od zakończenia wyłożenia do 
publicznego wglądu

uwagi - termin składania 
nie krótszy niż 14 dni 
od zakończenia wyłożenia, uwagi – podpis 
elektroniczny albo profil epuap, 21 dni na 
rozpatrzenie uwag

bilans terenów, audyt krajobrazowy, 
prognoza oddziaływania na środowiska

prognoza oddziaływania na środowisko, 
prognoza skutków finansowych



+ decyzja o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji 
celu publicznego

+ specustawy

+LexDeweloper



Kontakt

• biuro@psal.org.pl

• www.pasl.org.pl

• fb.com/psal.ngo

mailto:biuro@psal.org.pl

