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

• wykorzystanie i zabezpieczenie środowiska naturalnego i zabudowanego 
w taki sposób, by możliwe było zaspokojenie potrzeby obecnych i 
przyszłych pokoleń

• buduje 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 

• w Polsce odbywa się na poziomie gminy
• ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

Co to jest planowanie przestrzenne?



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



Czy warto planować przestrzeń?

1) ład przestrzenny
2) jakość życia 
3) współodpowiedzialność za projekty planistyczne
4) przejrzystość działań władz
5) zmniejszanie roli partykularnych interesów
6) dostęp do wiedzy
7) obciążenia finansowe
8) zasady ochrony lub wykorzystania terenów i zasobów 

publicznych



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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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?



• rozbicie studium na strategię i plan ogólny
• prawo miejscowe
• standardy urbanistyczne 
• bilans terenów mieszkaniowych
• zmiany od 2023, plany ogólne mają być gotowe w 2026 roku, 

zakładane finansowanie z KPO

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego – PLAN OGÓLNY



przystąpienie do 
sporządzenia

wyłożenie 
projektu

dyskusja 
publiczna

uchwalenie

wnioski wnioski uwagi

Ustawowa partycypacja społeczna



przystąpienie do 
sporządzenia

wyłożenie 
projektu

dyskusja 
publiczna

uchwalenie

wnioski wnioski uwagi

Ustawowa partycypacja społeczna

Rejestr 
Urbanistyczny –

projekt prognoza

Konsultacje 
społeczne

Rejestr 
Urbanistyczny –

projekt, prognoza, 
raport



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



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



grafika: Śleszyński P., Deręgowska A., Kubiak Ł., Sudra P., Zielińska B., 2018, Analiza stanu  i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 roku, Instytut 
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Warszawa

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w 2017 
roku



Uchwała krajobrazowa

1) akt prawa miejscowego
2) zasady i warunki sytuowania obiektów:

- małej architektury
- tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
- ogrodzeń (plus ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane)

3)   zasady i warunki ich sytuowania, gabaryty oraz liczbę szyldów, które mogą być    
umieszczone na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność

4)   może ustalić zakaz sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych, z wyłączeniem szyldów

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (art. 37a-37b)

Uchwała o zasadach, warunki sytuowania obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (tzw. uchwała 
krajobrazowa)



przystąpienie do 
sporządzenia

wyłożenie 
projektu

uchwalenie

uwagi

Uchwała krajobrazowa



URZĄD MIASTA

• budżet
• Wieloletnia Prognoza Finansowa
• Biuletyn Informacji Publicznej
• otwarte dane (np. rejestr umów)
• zamówienia publiczne i zapytania ofertowe
• procedury środowiskowe
• konsultacje społeczne (regulamin konsultacji społecznych – programy, strategie, itp.)
• dostęp do informacji publicznej
• petycje 
• program współpracy z organizacjami pozarządowymi (np. przepływ informacji) 



RADA MIASTA
• komisje rady miasta
• dyżury radnych
• interpelacje i zapytania
• plan pracy rady gminy
• wybory 
• obywatelska inicjatywa uchwałodawcza (szczegółowe zasady określa rada gminy), 

minimalna liczba osób popierających

w gminie do 5000 mieszkańców - co najmniej 100 osób
w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 200 osób
w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 300 osób



JEDNOSTKI POMOCNICZE

• dzielnice, osiedla i inne
• jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu 

konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy
• zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut 

gminy



KOMITET REWITALIZACJI

• forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących 
przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-
doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta

• możliwe powołanie osobnych Komitetów Rewitalizacji dla wyznaczonych podobszarów 
rewitalizacji

• zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji ustala się, 
uwzględniając funkcję Komitetu oraz zapewniając wyłanianie przez interesariuszy ich 
przedstawicieli



RADA SENIORÓW

• seniorzy i seniorki oraz organizacje działające na rzecz osób w wieku senioralnym
• opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów i seniorek
• opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczących najstarszych mieszkańców 

i mieszkanek miasta
• przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań i prac legislacyjnych 

na rzecz seniorów i seniorek w perspektywie krótko- i długookresowej 
• inicjowanie działań na rzecz seniorów i seniorek (np. projektowanie uniwersalne) 



MŁODZIEŻOWE RADY GMIN / POWIATÓW / 
WOJEWÓDZKIE

• prawo wnioskowania o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez organ stanowiący JST 
• prawo opiniowania projektów uchwał dotyczących młodych mieszkańców

• prawo udziału w tworzeniu i monitorowaniu samorządowych i rządowych strategii polityki wobec
młodzieży

• prawo inicjowania własnych działań na rzecz młodzieży
• zapytania do organu wykonawczego JST

• młodzieżowi radni mają wpływ na to, kto będzie ich opiekunem (o ile samorząd zdecyduje się
powołać taką funkcję)

• młodzieżowym radom zostało zagwarantowane wsparcie ze strony urzędów samorządu
terytorialnego

• organ stanowiący JST ma 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku o powołanie młodzieżowej rady



PROGRAMY UNIJNE

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1060
z dnia 24 czerwca 2021 r.
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu 
Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych 
funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz 
Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej



PROGRAMY UNIJNE

Partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie (art. 8)

1. W odniesieniu do umowy partnerstwa i poszczególnych programów każde państwo 
członkowskie organizuje i wdraża kompleksowe partnerstwo zgodnie ze swoimi ramami 
instytucjonalnymi i prawnymi oraz z uwzględnieniem specyfiki Funduszy. Partnerstwo takie 
obejmuje co najmniej następujących partnerów:
a) władze regionalne, lokalne i miejskie oraz inne instytucje publiczne;
b) partnerów gospodarczych i społecznych;
c) właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, takie jak partnerzy 
działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe, oraz podmioty odpowiedzialne za 
promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z 
niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji;
d) w stosownych przypadkach, organizacje badawcze i uniwersytety.



PROGRAMY UNIJNE

Partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie (art. 8)
2. Partnerstwo ustanowione na mocy ust. 1 niniejszego artykułu działa zgodnie z zasadą 
wielopoziomowego zarządza nia i podejściem oddolnym. Państwo członkowskie angażuje 
partnerów, o których mowa w ust. 1, w przygotowanie umowy partnerstwa, a także w cały proces 
przygotowywania, wdrażania i ewaluacji programów, w tym poprzez udział w komitetach 
monitorujących zgodnie z art. 39.
W tym kontekście państwa członkowskie przeznaczają, w stosownych przypadkach, odpowiedni 
odsetek zasobów z Funduszy na budowanie zdolności administracyjnych partnerów społecznych i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego



PROGRAMY UNIJNE

Skład Komitetu Monitorującego (art. 39)
Każde państwo członkowskie określa skład komitetu monitorującego i zapewnia 
zrównoważoną reprezentację odpowiednich instytucji państwa członkowskiego i instytucji 
pośredniczących oraz przedstawicieli partnerów, o których mowa w art. 8 ust. 1, z 
zachowaniem przejrzystości.
(…)
2. Przedstawiciele Komisji uczestniczą w pracach komitetu monitorującego, pełniąc rolę 
monitorującą i doradczą.



ZINTEGROWANE INWESTYCJA TERYTORIALNE (ZIT) 

• rozwój terytorialny rozumiany jako wychodzenie naprzeciw lokalnym potrzebom, 
budowę lokalnych potencjałów i stymulowanie innowacji

• kontynuowanie wsparcia rozwoju MOF przy wykorzystaniu ZIT
• strategie terytorialne
• w przypadku gdy strategia terytorialna, wiąże się z inwestycjami, które otrzymują 

wsparcie z co najmniej jednego Funduszu, z więcej niż jednego programu lub więcej niż 
jednego priorytetu tego samego programu, działania można realizować jako 
zintegrowaną inwestycję terytorialną



LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA (LGD)

• rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)
• wdrażany w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich, jak również w dzielnicach 

miast
• narzędzie wspierania strategii rozwoju lokalnego (LSR), skupione na oddolnym 

planowaniu i realizowaniu działa
• LSR mogą być finansowane z jednego lub kilku funduszy
• LGD jako instytucje pośredniczące
• w skład LGD muszą się znaleźć przedstawiciele publicznych oraz prywatnych lokalnych 

grup interesów społecznych i gospodarczych, jednak w takim układzie, aby żadna z grup 
pojedynczo nie kontrolowała procesów podejmowania decyzji 



LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA (LGD)

• rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)
• wdrażany w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich, jak również w dzielnicach 

miast
• narzędzie wspierania strategii rozwoju lokalnego (LSR), skupione na oddolnym 

planowaniu i realizowaniu działa
• LSR mogą być finansowane z jednego lub kilku funduszy
• LGD jako instytucje pośredniczące
• w skład LGD muszą się znaleźć przedstawiciele publicznych oraz prywatnych lokalnych 

grup interesów społecznych i gospodarczych, jednak w takim układzie, aby żadna z grup 
pojedynczo nie kontrolowała procesów podejmowania decyzji 



LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA (LGD)

katalog działań LGD 
• rozwijanie potencjału lokalnych podmiotów do opracowywania i wdrażania projektów 

(operacji),
• przygotowanie niedyskryminującej oraz przejrzystej procedury i kryteriów wyboru 

projektów
• opracowywanie i publikowanie naborów wniosków
• wybór projektów (operacji)
• ustalanie kwoty wsparcia i przekazywanie tych informacji podmiotowi odpowiedzialnemu 

za ostateczną weryfikację kwalifikowalności projektów
• monitorowanie realizacji celów strategii oraz jej ewaluacja



• https://pruszcz-gdanski.pl/
• https://powiat-gdanski.pl/
• https://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/
• https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam
•

Gdzie szukać informacji?

https://pruszcz-gdanski.pl/
https://powiat-gdanski.pl/
https://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/
https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam


KONTAKT

WWW.PSAL.ORG.PL

FB.COM/PSAL.NGO

BIURO@PSAL.ORG.PL

https://forms.freshmail.io/f/hfw7s2y457/xy3m72mlwp/index.html?standalone

http://www.psal.org.pl/
mailto:BIURO@PSAL.ORG.PL
https://forms.freshmail.io/f/hfw7s2y457/xy3m72mlwp/index.html?standalone
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