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Jak czytać podręcznik w związku nowym Kodeksem Urbanistyczno-Budow-
lanym?

11 listopada 2017 r.
W chwili zakończenia głównych prac nad podręcznikiem we wrześniu 2016 r., Mi-
nisterstwo Infrastruktury i Budownictwa przystąpiło do sporządzania projektu Ko-
deksu Urbanistyczno-Budowlanego. W grudniu 2016 roku projekt został poddany 
konsultacjom, a dyskusje o Kodeksie ponowiono w październiku 2017 r. Ma on za-
stąpić i ujednolicić dotychczasowe przepisy regulujące planowanie i proces inwesty-
cyjny. Jeśli projekt zostanie przyjęty, obowiązujące obecnie w tym zakresie akty 
prawne zostaną przez niego zmienione. Będzie to znacząca zmiana w polskim sys-
temie planowania. W oczekiwaniu na wprowadzenie Kodeksu, Ministerstwo roz-
poczęło wprowadzanie szeregu istotnych zmian w przepisach prawa, wpływających 
na planowanie i proces inwestycyjny, które są formą „pilotażu” dla Kodeksu. Są one 
wymienione w dalszej części tej książki. 

Podręcznik, który Państwo czytają, został napisany przede wszystkim jako prze-
wodnik po dobrej praktyce planistycznej dla samorządów. Jego zapisy odno-
szą się do fundamentalnych zasad tworzenia poprawnego systemu gospodarowania 
przestrzenią przez gminę. Zasady te, które stanowią bazę dla racjonalnego i zrów-
noważonego gospodarowania przestrzenią, to podstawa obecnego prawa. W pro-
jekcie Kodeksu nie zostały one zmienione, lecz są kontynuowane i wzmacniane.

Najważniejsze idee Kodeksu (w jego obecnej formie) oraz odniesienie do części pod-
ręcznika, wyjaśniającej te zagadnienia, znajdą Państwo poniżej:

1. Podstawą planowania jest zasada zrównoważonego rozwoju, określona w art. 5 
Konstytucji RP. Gospodarowanie przestrzenią powinno zapewnić m.in. skuteczną 
ochronę środowiska1 oraz zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych2. Planowanie jest 
narzędziem osiągnięcia tych celów. 

(O roli planowania i zadaniach gminy - patrz Rozdział 1 - Po co i jak planować 
w gminie?)

2. Kodeks wzmacnia pozycję państwa i samorządu w planowaniu. W myśl zasady, 
że przestrzeń jest dobrem ograniczonym, strona publiczna powinna odgrywać wio-
dącą rolę w określaniu, jak można z niej korzystać. 

(O roli planowania i zadaniach gminy - patrz Rozdział 1 - Po co i jak planować 
w gminie?)

3. W Kodeksie planowanie jest procesem ciągłym - planujący musi stale monitoro-
wać zmiany w przestrzeni i na ich powstanie dokonywać decyzji planistycznych, 
np. określać ile terenów zabudować.

(O ocenie popytu i podaży i bilansowaniu, patrz Rozdział 5.3. Popyt i podaż tere-
nów inwestycyjnych w planach gminnych)

PRZEDMOWA 

1  Patrz także art. 74 Konstytucji RP.
2  Art. 75, ibidem.
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4. Planowanie opiera się na głównych narzędziach: studium gminy, planach miej-
scowych, miejscowych przepisach urbanistycznych, a rola narzędzi wyjątkowych, 
takich, jak decyzje administracyjne o warunkach zabudowy, jest ograniczona. 

5. Kodeks wzmacnia powiązanie planowania na różnych szczeblach: regionalnym, 
metropolitalnym, w ramach obszarów funkcjonalnych i lokalnym.

(O roli współpracy międzygminnej i metropolitalnej, patrz Rozdział 3 - Dlaczego le-
piej planować razem?) 

6. Planowanie - Kodeks wprowadza silniejszy wymóg uwzględnienia, upraszcza 
też system opłat planistycznych. Nowym narzędziem są też tzw. umowy urbani-
styczne - zobowiązanie inwestora do realizacji infrastruktury na rzecz gminy. 

(Więcej o kosztach w planowaniu - patrz Rozdział 4 - Ile kosztuje planowanie?)

7. Propozycje Kodeksu wzmacniają narzędzia partycypacji publicznej w planowa-
niu. Według Kodeksu zaangażowanie mieszkańców musi nastąpić we wstępnym 
etapie planowania, z użyciem różnych narzędzi. 

(O tym, jak prowadzić partycypację, patrz Rozdział 6 - Jak angażować mieszkań-
ców w decydowanie?)

8. Proponowane zapisy Kodeksu są w pełni dostosowane do wymogów cyfryzacji 
planowania. Wymagania dotyczą np. utworzenia elektronicznego Rejestru Urba-
nistyczno-Budowlanego, obejmującego m.in. akty przestrzenne i zgody inwesty-
cyjne. Gminy będą musiały sporządzać opracowania w wersji cyfrowej 

(Więcej o systemach GIS - patrz Rozdział 8 - Nowe technologie w planowaniu 
(GIS)) 

Ostateczny kształt Kodeksu nie jest jeszcze znany. Zapisy podręcznika zostały zak-
tualizowane, aby odzwieciedlić główne zmiany w prawie, wprowadzone w 2017r. 
Nawet jeśli zgodnie z planami Kodeks zostanie przyjęty w 2018r., jego wprowadza-
nie w życie zajmie kilka lat, w związku z koniecznością zmiany obecnych narzędzi 
znajdujących się w obrocie prawnym. Niezależnie od kierunku, jaki przyniosą zmia-
ny w prawie, podstawą dobrego planowania pozostaje racjonalna gospodarka prze-
strzenią, bazująca na rzetelnej ocenie stanu zagospodarowania gminy i wypraco-
wywana wspólnie z jej użytkownikami. Oddając Państwu nasz podręcznik mamy 
nadzieję, że pomoże on skuteczniej planować i zarządzać przestrzenią Państwa gmin, 
aby zapewnić mieszkańcom lepsze warunki życia. 

Autorzy
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Do kogo jest adresowany i czemu służy ten podręcznik? 

W podręczniku znajdą Państwo podstawowe informacje wyjaśniające, czym jest 
planowanie przestrzenne w gminie. Jest skierowany do osób i instytucji zaintereso-
wanych aktywnym udziałem w kształtowaniu dobrej przestrzeni dla własnej gmi-
ny oraz metropolii: wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, radnych, urzędni-
ków i praktyków, a także mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

Celem podręcznika jest przekazanie Państwu całościowej wiedzy na temat plano-
wania przestrzennego. Sprawne zarządzanie przestrzenią to jeden z głównych obo-
wiązków i zadań gmin, a planowanie dotyka wielu sfer funkcjonowania samorzą-
du: środowiska, rynku nieruchomości czy życia społecznego. Podręcznik wyjaśnia 
praktyczne metody uwzględniania tych czynników, aby proces planowania był efek-
tywny i sprawny, a podjęte decyzje służyły wszystkim mieszkańcom. Pokazujemy 
planowanie jako złożony, lecz spójny system - gminy nie planują w oderwaniu od sie-
bie, lecz są ze sobą powiązane. Wspólne zależności obejmują dostęp do rynku pra-
cy, transportu oraz usług czy przestrzeni rekreacyjnych. W podręczniku pokazuje-
my te zależności oraz podpowiadamy, jak wykorzystać je dla budowania 
współpracy i osiągania dla gmin wspólnych korzyści.

Autorzy

Jak korzystać z podręcznika?

Główna treść podręcznika to podstawowe informacje na temat planowania. 
Na początku każdego rozdziału znajduje się skrót jego treści.

Na pomarańczowym tle umieszczono przykłady dobrych praktyk.

Akty prawne opisano skrótami, np. u.z.m. to Ustawa z dnia 9 października 2015 r. 
o związkach metropolitalnych, Dz.U. 2015 poz. 1890. Rozwinięcia wszystkich skró-
tów znajdują się na początku podręcznika.

Na samym końcu umieszczono aneks A.1., przedstawiający przykład standaryzacji 
zapisów studium gminy opracowany w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdań-
sk-Gdynia-Sopot.
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Skróty nazw aktów prawnych użyte w podręczniku

u.d.i.p. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, tekst 
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm. 
u.d.p. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz.U. 
z 2015 r.poz. 460 z późn. zm. 
u.g.n. Ustawa z dnia 21 sierpnia 2997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jed-
nolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. 
u.i.i.p. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, 
tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489, z późn. zm. 
u.i.z.e.w. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wia-
trowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 961. 
u.k.u.r. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, tekst 
jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 803, z późn. zm. 
u.o.g.r.l. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tekst 
jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 909, z późn zm. 
u.o.p. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jednolity Dz.U. 
z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm. 
u.o.z.o.z. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami, tekst jednolity Dz.U. z 2014 r.poz. 1446, z późn. zm. 
u.p.g.g. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze, tekst jed-
nolity Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981, z późn. zm.
u.p.g.k. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst 
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. poz. 1629, z późn. zm. 
u.p.o.l. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tekst 
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 716, z późn. zm.
u.p.o.ś. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jedno-
lity Dz.U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm. 
u.p.t.z. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, 
tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.
u.p.w. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dz. U. z 2017 r. poz. 1566.
u.p.zam.p. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst 
jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164.
u.p.z.p. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 778. 
u.r. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 
z późn. zm.
u.s.g. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dz.U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.
u.s.p. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, tekst jednolity Dz.U. 
z 2012 r., poz.591 z późn. zm.
u.s.pow. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 2016 
r. poz. 814 z późn. zm.
u.s.z.p.r.i.z.d.k. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, tekst jednolity Dz.U. 
z 2015 r. poz. 2031 z późn zm.
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u.u.i.ś. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko, tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. 
zm. 
u.u.n.m.o.f. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowo-
ści i obiektów fizjograficznych, Dz.U. z 2003 r. nr 166 poz. 1612, z późn. zm.u.z.m. 
Ustawa z dnia 9 października 2015 r.o związkach metropolitalnych, Dz.U. 2015 poz. 
1890. 
u.z.m.w.ś. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w wojewódz-
twie śląskim, Dz.U. 2017 poz. 730. 
u.z.n.u.z.w.n.o.k. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, Dz.U. 2015 poz. 774. 
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Planowanie przestrzenne, czyli decydowanie o tym, jak będzie wyglądała i funk-
cjonowała przestrzeń gminy, jest jedną z podstawowych kompetencji samorządu. 
Gminy posiadają prawo i obowiązek decydowania, jak ma być kształtowana wspól-
na przestrzeń. Jej zagospodarowanie ma duży wpływ na życie wspólnoty lokalnej.

Planowanie przestrzenne zależy nie tylko od gminy, ale jest również powiązane 
z szerszym otoczeniem, m.in. obszarem metropolitalnym i województwem. Plano-
wanie może być także przedmiotem współpracy gmin.

Planowanie przestrzenne dotyka wielu obszarów działania samorządu oraz przekła-
da się na jakość życia mieszkańców. 

Skuteczne planowanie przestrzenne wymaga spójnych działań samorządów, w tym:

• Planowania infrastruktury technicznej (np. sieci wodociągowych i ener-
getycznych) oraz społecznej (np. szkół i przedszkoli);
• Gospodarki nieruchomościami - sprzedażą, wymianą, budowaniem zaso-
bu gminnego (np. terenów przestrzeni publicznych czy mieszkalnictwa ko-
munalnego) lub Skarbu Państwa (gruntów dla potrzeb Krajowego Zasobu 
Nieruchomości czy programu Mieszkanie +);
• Planowania budżetu gminy kosztów i konsekwencji sporządzenia planów 
miejscowych plany miejscowe, nabywanie gruntów i budowę infrastruktu-
ry.

Przy planowaniu samorząd musi równoważyć interes publiczny, czyli potrzeby ca-
łości lokalnej wspólnoty i interesy prywatne (prawo własności) oraz uwzględniać 
wyniki analiz ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. W procesie plano-
wania przestrzennego dialog pomiędzy władzami a mieszkańcami jest zapewniany 
dzięki różnym formom partycypacji społecznej (np. składanie uwag, wniosków, dys-
kusje publiczne).
 
Planowanie powinno odbywać się zawsze z poszanowaniem zasad ładu przestrzen-
nego oraz zrównoważonego rozwoju.

Planowanie przestrzenne bywa traktowane instrumentalnie, jako szereg praktycz-
nych czynności wiążących się wyłącznie z przygotowywaniem dokumentów pla-
nistycznych: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Choć faktycznie 
dokumenty te są wynikiem działań władz gminy i planistów, planowanie prze-
strzenne jest bardziej złożonym procesem. 

W rzeczywistości jest to jedno z najważniejszych zadań własnych gminy. Planując, 
władze gminy rozstrzygają o możliwości korzystania z prawa własności przez jej 

1. Po co i jak planować 
w gminie? 
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mieszkańców oraz decydują o kierunku rozwoju gminy i o tym, jak będą wydawa-
ne budżetowe pieniądze. Decyzje mieszkańców o wyborze miejsca zamieszkania, 
zatrudnienia czy też sposobie spędzania wolnego czasu ściśle wiążą się z tym, jak jest 
zagospodarowana przestrzeń gminy. Planowanie wpływa również na to, czy przed-
siębiorcy będą chcieli lokalizować w danym miejscu swój biznes, uzyskując warun-
ki do sprawnej realizacji inwestycji i prowadzenia działalności. 

Główną korzyścią planowania jest określenie przeznaczenia terenów w gminie 
oraz wskazanie warunków zabudowy, rozumiane jako budowanie ładu przestrzen-
nego. Planowanie polega zatem na porządkowaniu i „ułożeniu” w drodze negocja-
cji różnych, często konfliktowych pomysłów na korzystanie ze wspólnej przestrze-
ni. Decyzje planistów powinny służyć nie tylko doraźnym celom inwestorów, 
ale wpisywać się w szerszy plan poprawy jakości życia w gminie. Aby planowanie 
było jednak naprawdę skuteczne, trzeba pamiętać, że nie jest to zadanie tylko dla pla-
nistów. Gmina musi koordynować różne dziedziny swojego działania:

• strategie rozwoju;
• planowanie swojej infrastruktury technicznej i społecznej (decyzje, gdzie 
realizować drogi, wodociągi i kanalizację, szkoły i przedszkola);
• gospodarkę nieruchomościami (decyzje, które nieruchomości sprzedać 
lub wymienić, a które zachować);
• planowanie finansowe (jak sfinansować plany i na których obszarach in-
westować).

Gminy nie działają w odosobnieniu – to, co dzieje się u sąsiadów, wpływa na sku-
teczność planów. Co więcej, wiele z zadań można, a nawet trzeba, realizować ra-
zem, szczególnie w skali metropolitalnej (np. transport zbiorowy, ochronę środo-
wiska i krajobrazu i wiele innych). Dlatego też planowanie jest działaniem 
zespołowym i złożonym.

1.1.  Współpraca w ramach metropolii jak podstawa dobrego planowania 

Wspólne działania miast, gmin i powiatów korzystnie wpływają na rozwój gospo-
darczy województwa i metropolii. W zależności od potrzeb, gminy mogą współ-
pracować w oparciu o różne formy współdziałania. Mogą tworzyć stowarzyszenia, 
związki powiatowo-gminne czy związki międzygminne, wspólnie realizując pro-
jekty i zadania publiczne.

Metropolie odgrywają kluczową rolę w rozwoju kraju i regionów. Tym, co wyróż-
nia metropolie w odniesieniu do innych ośrodków, są ich powiązania i funkcje: 

• Potencjał gospodarczy, społeczny i turystyczny metropolii oraz ponadlo-
kalne powiązania komunikacyjne ;
• Budowanie i wykorzystywanie kontaktów ponadlokalnych (np. siedziby 
zagranicznych firm);
• Wspieranie rozwoju nowoczesnych funkcji gospodarczych miast i zaple-
cza dla ich lokalizacji - np. zespołów biurowców, centrów badawczo-roz-
wojowych, portów czy centrów logistycznych;
• Tworzenie tzw. usług wyższego rzędu (np. siedziby uczelni wyższych, in-
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1.2.  Planowanie w gminie - inwestycja na przyszłość 

Planowanie przestrzenne jest zadaniem samorządu. W lokalnej skali są za nie odpo-
wiedzialne gminy3 - posiadają prawo i obowiązek decydowania o tym, jak ma być 
kształtowana ich przestrzeń. Lokalne władze ponoszą największe konsekwencje pla-
nowania, m.in. dlatego kluczowe decyzje o organizacji przestrzeni są podejmowa-
ne właśnie na szczeblu samorządu lokalnego - gminy. Urzędnicy muszą postępo-
wać zgodnie z wymaganiami prawa, przede wszystkim ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, która wymaga przestrzegania następujących 
zasad4:

• ładem przestrzennym, czyli takim ukształtowaniem przestrzeni, które 
„tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach 
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodar-
cze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne”5; 

• zrównoważonego rozwoju, czyli takim rozwojem społeczno-gospodar-
czym, „w którym następuje proces integrowania działań politycznych, go-
spodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej 
oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwaran-
towania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych 
społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przy-
szłych pokoleń”6.

Planowanie jest działaniem zespołowym. W samorządzie gminy wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta podejmuje decyzje o przygotowaniu planów i powierza te 
zadania swoim urzędnikom. Zaakceptowanie planów jest zadaniem radnych. 
Choć za sporządzenie planów w gminie odpowiadają władze, ich wykonanie czę-
sto jest powierzane zewnętrznym specjalistom w zakresie gospodarki przestrzennej, 
przede wszystkim architektom i urbanistom, ze wsparciem ekspertów różnych branż. 
Przygotowanie dobrych planów nie jest jednak możliwe bez udziału mieszkań-
ców oraz przedsiębiorców działających w gminie - ich głos może wpływać na za-
pisy planów, jest ważny w ostatecznych decyzjach7.

Innym ważnym uczestnikiem procesu planowania jest samorząd regionalny. Wła-
dze województwa przygotowują własne plany, które zawierają ustalenia o skali po-
nadlokalnej. Najważniejsze decyzje planistyczne zapadają jednak na szczeblu gmi-
ny i są zapisywane w planach lokalnych (studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania prze-

3  Określa go Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art.7 ust. 1 pkt.1 u.s.g.
4  Art. 1 ust. 1 u.p.z.p.
5  Art. 2 ust. 1 u.p.z.p.
6  Art. 3 pkt 50 u.p.o.ś.
7  Montgomery, 2015.

stytucji kultury czy administracji publicznej, m.in. sądów);

Powiązania funkcjonalne pomiędzy samorządami, m.in. zasięg usług lub instytu-
cji, często nie odpowiadają odgórnie ustalonym granicom administracyjnym. 
Tym bardziej wartościowa jest oddolna współpraca jednostek samorządu terytorial-
nego. Gminy ościenne mogą korzystać z oferty metropolii: dostępu do miejsc pra-
cy, usług i edukacji, uzupełniając ją bądź tworząc własną, np. zapewniając miejsca 
zamieszkania dla mieszkańców miasta, ofertę rekreacyjną i turystyczną w oparciu 
o walory krajobrazowe czy rozwijając funkcje rolnicze.
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1.3.  Planowanie a jakość życia  

Decyzje planistów wpływają na atrakcyjność danego obszaru i mogą pomóc w po-
zyskaniu i utrzymaniu mieszkańców. To od nich w znacznej mierze zależy to, 
czy gmina będzie dobrym miejscem do zamieszkania. W miejscowych planach za-
gospodarowania przestrzennego gmina może określić m.in. jak gęsto będą roz-
mieszczone budynki i jaką będą miały wysokość czy kształt dachu. Urbaniści mo-
gą również wskazać konieczność zapewnienia terenów otwartych, np. parków 
lub innych obszarów wolnych od zabudowy. W planach dla nowych terenów miesz-
kaniowych można także określić, czy oprócz budynków powstaną przestrzenie re-
kreacyjne dla mieszkańców oraz czy zostanie zapewniona rezerwa dla szkół i usług8. 
Decyzje te powinny wynikać zarówno z analizy możliwości i potrzeb gminy, 
jak i propozycji właścicieli poszczególnych nieruchomości.

Przy podejmowaniu decyzji o kształtowaniu i korzystaniu z przestrzeni władze 
gmin, urzędnicy i mieszkańcy muszą często brać pod uwagę różne kwestie, np.:

• Jakie miejsce zapewnia najlepszą jakość życia: czy lepiej mieszkać w cen-
trum miasta, czy na podmiejskich osiedlach? Jak zapewnić wysoką jakość 
zamieszkania w każdym z tych przypadków?
• Jaką gminą samorząd chciałby zarządzać w przyszłości: czy będzie ją stać 
na budowę i utrzymanie planowanej infrastruktury, np. zaplanowanych dróg 
i sieci technicznych? 
• Jak gmina ma się rozwijać za kilka czy kilkanaście lat - czy mieszkańcy 
i przedsiębiorcy mają wystarczająco dużo terenów dla realizacji swoich po-
trzeb? Czy realistycznie są w stanie je zabudować?

 
Planowanie przestrzenne jest kluczowym elementem systemu zarządzania strate-
gicznego gminą. Wytyczenie kierunków jej rozwoju przestrzennego jest ściśle po-
wiązane z jej planami budżetowymi. W działaniach tych muszą być brane pod uwa-
gę liczne uwarunkowania, takie jak np. nasilający się proces urbanizacji (przypływ 
nowych mieszkańców, rosnąca liczba pozwoleń na budowę) lub jego zatrzymanie 
i „kurczenie” się miasta.

Przestrzeń podlega ciągłym zmianom, a zaplanowane założenia z czasem przestają 
odpowiadać koniunkturze, regulacjom prawnym, przemianom społecznym i demo-
graficznym lub innym zjawiskom, które zachodzą na danym obszarze. Dlatego pro-
ces planowania nigdy się nie kończy. Dokumenty tracą swoją aktualność, a każdy 
dokument operacyjny (strategie gminy, plany budżetowe) mają swój horyzont cza-
sowy. Np. samorząd jest zobowiązany przynajmniej raz w ciągu swojej kadencji 
sprawdzić, czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego nie wymaga aktualizacji9. Im wyższy w hierarchii dokument, tym szerszy jest 
jego wpływ na zmiany konieczne w innych opracowaniach. Cykliczne aktualiza-
cje pozwalają jednak na systematyczną weryfikację założeń rozwoju gminy (ryc. 1). 
Decyzję o zmianie studium bądź planów podejmuje się w sytuacji, w której ich za-

8  Bergier i Kronenberg, 2012 oraz Bergier, Kronenberg i Lisicki, 2013.
9  u.p.z.p.

strzennego). Plany sporządzane przez władze województwa zawierają ustalenia, któ-
re muszą być uwzględnione przez gminę, np. lokalizację inwestycji ponadlokalnych 
– dróg czy form ochrony przyrody.
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PLANOWANIE WDROŻENIE OCENAANALIZA

1. Sekwencja działań w planowaniu. Opr. własne.

1.4.  Planowanie na nowych terenach

Planowanie przestrzenne definiuje możliwe sposoby zagospodarowania przestrze-
ni. Jego zadaniem jest określenie zasad, w jaki sposób i gdzie może powstawać no-
wa zabudowa, gdzie mają być realizowane parki i ulice czy jak zostaną uzbrojone 
nowe tereny inwestycyjne. Gminy wskazują w planach obszary ochrony cennych 
elementów przestrzeni i dziedzictwa kulturowego, np. lokalizację zabytków lub te-
renów zieleni do zachowania. Dokumenty planistyczne zawierają zatem obraz tego, 
jak w przyszłości gmina powinna być zorganizowana przestrzennie i stanowią in-
strukcję jak działać, aby osiągnąć te cel. Wskazywanie terenów pod zabudowę po-
winno zapewniać efektywny rozwój przestrzeni gminy, wykorzystywać jej gospo-
darcze walory oraz chronić ład przestrzenny. Jednym ze sposobów wsparcia takiego 
rozwoju jest nadanie priorytetu dla lokalizacji zabudowy na obszarach już za-
budowanych i zurbanizowanych. Dzięki temu gminy mogą lepiej wykorzystać 
istniejące tereny, np. dogęszczając zabudowę i chronić te, które nie zostały jeszcze 
przekształcone. Nowe obszary inwestycyjne powinny być projektowane tak, aby 
możliwe było obsłużenie ich transportem zbiorowym i przy wsparciu dla przemiesz-
czania się pieszo bądź rowerem. 

pisy przestają odpowiadać potrzebom gminy, mieszkańców czy inwestorów. Dzie-
je się tak np. wówczas, kiedy maleje liczba mieszkańców lub pojawiają się nowi i trze-
ba wskazać miejsca pod zabudowę lub gdy potrzeba planów pod szczególne 
inwestycje.

Gminy prowadzą także swoje plany sporządzania planów miejscowych, czyli har-
monogram prac planistycznych, wynikający z zamierzeń samorządu odnośnie kształ-
towania przestrzeni i najpilniejszych potrzeb.



Po co i jak planować w gminie? Planowanie przestrzenne w gminach 

15

10  Ang. compact city – miasto kompaktowe (zwarte) nazywane tak ze względu na wykorzystanie zasady dogęszczenia zabudowy, 
dzięki któremu dystanse w mieście zmniejszają się na tyle, że można je sprawnie pokonać pieszo, rowerem lub transportem publicz-
nym (OECD, 2012).
11  Art. 1 ust. 4 pkt. 1 – 4 u.p.z.p. 
12  Art. 1 ust. 4 pkt. 1 u.p.z.p.
13  Art. 1 ust. 4 pkt. 2 u.p.z.p.
14  Art. 1 ust. 4 pkt. 3 u.p.z.p.
15  Strefy, w których obowiązuje ograniczenie prędkości do 30km/h. Rozwiązanie to jest popierane m.in. przez Europejską Radę 
Transportu Drogowego z uwagi na skuteczność w poprawie bezpieczeństwa oraz zmniejszaniu poziomu emisji spalin w miastach.

W kontekście miejskim powyższe reguły odnoszą się do koncepcji tzw. „miasta 
zwartego” lub „miasta małych odległości”10, zgodnej z zasadami zrównoważo-
nego rozwoju. Reguły te zapisano w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym11. Zgodnie z jej przepisami, lokalizując nową zabudowę gmina po-
winna dążyć do:

• takiego zagospodarowania przestrzennego, które pozwoli na reduk-
cję potrzeb transportowych12 – zmniejszenie potrzeby długich podróży 
dzięki organizacji i rozmieszczeniu zabudowy, np. poprzez lokalizację usług, 
szkół czy miejsc pracy blisko miejsc zamieszkania, zwiększenie ilości zabu-
dowy na terenach już zurbanizowanych; 

• lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożli-
wiający jej użytkownikom wykorzystanie transportu zbiorowego ja-
ko podstawowego środka przemieszczania się13 - zapewnienie dobrego 
dostępu do sieci transportowej, np. lokalizacja osiedli w bliskiej odległości 
od przystanków tramwajowych, autobusowych lub innych środków trans-
portu zbiorowego (patrz przykład kolei metropolitalnej w rozdziale 3.4.);

• zapewniania rozwiązań przestrzennych ułatwiających przemiesz-
czanie się pieszych i rowerzystów14 - oznacza to m.in. ograniczenie pręd-
kości poruszania się samochodów w obrębie osiedli mieszkaniowych (np. 
stosowanie stref „tempo 30”15), budowa infrastruktury rowerowej takiej 
jak trasy rowerowe czy parkingi Bike&Ride, tworzenie bezpiecznej i wy-
godnej infrastruktury dla pieszych (chodników, ciągów pieszych).

Zrównoważony rozwój oznacza takie działania, które nie mają wpływać negatyw-
nie na stanu środowiska gminy i pozostawić je w niepogorszonym stanie dla przy-
szłych pokoleń jej mieszkańców. Oznacza to np. takie planowanie, aby nie niszczyć 
terenów zielonych, nie tracić siedlisk gatunków roślin i zwierząt czy nie pogarszać 
stanu powietrza i wody w wyniku zmian w zagospodarowaniu. Zrównoważony 
rozwój nie oznacza rezygnacji z realizacji innych potrzeb mieszkańców: zapewnie-
nia miejsc pracy czy zamieszkania. Potrzeby te muszą być traktowane w równowa-
dze z ochroną środowiska. 
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2. Rozwój przestrzenny oparty o sieci i węzły transportowe. Opr. własne.

W przypadku nowych inwestycji mieszkaniowych (zwłaszcza deweloperskich osie-
dli budynków wielorodzinnych) ważne jest ich lokalizowanie na terenach o już za-
pewnionych usługach – handlu, edukacji, służby zdrowia – oraz w pobliżu istnie-
jących sieci transportowych (np. linii autobusowych lub tramwajowych).
W przypadku braku takich terenów ustawa dopuszcza rozbudowę w pierwszej ko-
lejności na obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, 
czyli z najlepszym dostępem do sieci transportowej oraz najlepiej uzbrojone w sieci 
wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz te-
lekomunikacyjne16. Ma to zapobiec realizacji nowych inwestycji w miejscach bez 
dostępu do wody i prądu oraz bez możliwości dojechania tam transportem publicz-
nym. Przykładem wprowadzenia takich zasad jest strategia rozwoju przestrzenne-
go miasta Łodzi (patrz ramka).

Strategia rozwoju przestrzennego miasta Łodzi 2020+

Strategia została opracowana jako główny dokument strategiczny w zakresie poli-
tyki przestrzennej przez Biuro Architekta Miasta (BAM) Łodzi i przyjęty przez Ra-
dę Miejską w Łodzi w 2013 r. Zapisano w niej oczekiwane kierunki rozwoju mia-
sta, m.in. wskazano i wyznaczono śródmieście jakotzw. Strefę Wielkomiejską
- główny obszar, na którym powinny skupić się takie działania miasta jak rewitali-
zacja. Przyjęte w dokumencie zasady planowania były związane z ograniczeniem 
zabudowy na przedmieściach (minimalizowanie „rozlewania się miasta”) na rzecz 
intensyfikacji użytkowania w śródmieściu (tzw. „powrót do miasta”). Cel ten ma 
być osiągnięty dzięki działaniom na rzecz odnowy historycznego centrum i wdra-
żaniu zasad „miasta zwartego”. Przyjęta strategia zostanie wdrażana dzięki skoor-
dynowaniu ustaleń takich dokumentów jak studium gminy, plany miejscowe czy pla-
ny rewitalizacji.

16  Art. 1 ust. 4 pkt. 4 lit. b u.p.z.p.
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Transport zbiorowy jest ważny, ponieważ może efektywnie przewozić dużą liczbę 
pasażerów. Na obszarach, gdzie obsługa transportem zbiorowym jest niemożliwa 
lub nieopłacalna, jedynym wyborem jest indywidualny samochód. W przypadku 
lokalizacji inwestycji na niezagospodarowanych dotąd terenach jednym z możli-
wych sposobów ograniczenia zapotrzebowania na obsługę transportową jest ścisłe 
zintegrowanie zabudowy z węzłami transportowymi, np. przystankami tramwajo-
wymi (pojazdy szynowe poruszające się po swoich torowiskach nie stoją w korkach) 
czy autobusowymi. Rozwiązanie to zapewnia lokalizację skupisk ludności w miej-
scach, które są dobrze obsłużone komunikacyjnie.

Powiązanie zabudowy i transportu oznacza zatem sytuowanie zabudowy w bliskim 
sąsiedztwie infrastruktury transportowej - węzłów przesiadkowych, stacji i przy-
stanków. Alternatywą jest taka organizacja lokalnego transportu, która zapewnia 
efektywne połączenia obszarów mieszkaniowych z centrum, np. kolei metropoli-
talnej, zwanej także aglomeracyjną lub kolei miejskiej. Jest to model wykorzysty-
wany od XIX wieku przez duże, światowe metropolie i utrzymany do dzisiaj. Przy-
kładami są takie miasta jak np. Berlin, Kopenhaga lub Sztokholm, gdzie 
przedmieścia są obsługiwane przez linie kolei podmiejskich.

3. Stacja przesiadkowa z parkingiem rowerowym - Nørreport 
w Kopenhadze. Fot. M. Arczyńska

Nowe osiedla przy węzłach transportowych i na niezagospodarowanych 
terenach 

Firmy deweloperskie chętnie inwestują na dużych wolnych terenach, położonych 
w zurbanizowanych częściach miasta, lecz poza ścisłym centrum. Lokalizacje te 
uznawane są za „dobry adres” – są objęte siecią transportu publicznego, a także gwa-
rantują dostęp do usług i terenów rekreacyjnych. Ceny nieruchomości są tam wyż-
sze niż na terenach podmiejskich, ale niższe niż w samym śródmieściu. 

 • Osiedla przy węzłach transportowych

Przykłady takich inwestycji stanowią m.in. gdańskie osiedla mieszkaniowe 
przy stacjach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – patrz rozdział 3.4. (np. 
Wróbla Staw w dzielnicy Migowo) czy dogęszczanie zabudowy na osiedlu 
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4. Osiedle Wróbla Staw przy stacji Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej. Źródło: materiały Inpro S.A.

blokowym Zaspa (przy istniejącej linii tramwajowej).

5. Osiedle Garnizon w Gdańsku-Wrzeszczu – nowe budynki 
mieszkalne wśród zachowanej zabudowy. Fot. M. Arczyńska.

• Niezagospodarowane tereny w centrach miast, położone w pobliżu istnie-
jących terenów zabudowy - np. tereny pofabryczne, powojskowe, pokole-
jowe.

Przykłady to m.in. osiedle Garnizon na terenach powojskowych w Gdań-
sku Wrzeszczu, Nowe Centrum Pruszcza na dawnych terenach Agencji 
Mienia Wojskowego w Pruszczu Gdańskim (opisane w rozdziale 5.3.) czy bu-
dowa nowego waterfrontu w Gdyni.
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6. Wnętrze biblioteki „Stacja Kultura” na dworcu w Rumi.
Fot. M. Arczyńska.

Innym wariantem rozwoju opartego o sieci i węzły transportowe jest zagospodaro-
wanie terenów przy założeniu wysokiej intensywności zabudowy17(z reguły o mie-
szanym charakterze: mieszkaniowym lub komercyjnym) i jej koncentracji wokół 
stacji transportu zbiorowego. Zwiększenie intensywności zabudowy nie musi wów-
czas iść w parze z rozbudową infrastruktury drogowej. Ze względu na swoje funk-
cje duże węzły przesiadkowe, które łączą kilka środków transportu, stanowią waż-
ne miejsca codziennej aktywności mieszkańców. Jako przykłady można wskazać 
np. dworce w Tczewie czy w Rumi (patrz opis w ramce poniżej). Taki model kształ-
towania przestrzeni jest określany jako rozwój miasta oparty o transport zbio-
rowy18.

Rumia - biblioteka w budynku stacji kolejowej jako lokalne centrum 
kulturalne

„Stacja Kultura” w Rumi została oddana do użytku w 2014 r. Inwestycja powstała 
w wyniku współpracy samorządu lokalnego, PKP oraz Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Dzięki remontowi budynku i oddaniu 80% powierzchni 
obiektu na bibliotekę, kawiarnię i sale dla aktywności mieszkańców powstało lokal-
ne centrum kultury. Umiejscowienie przy głównym węźle transportowym - stacji 
kolejowej w centrum miasta - sprawia, że ze „Stacji Kultura” może korzystać znacz-
na część mieszkańców gminy. Przykładem inwestycji o podobnym charakterze jest 
„Sopoteka” zlokalizowana w budynku dworca głównego w Sopocie, który został 
ukończony w 2016 roku.

17  Termin ten oznacza stosunek powierzchni całkowitej zabudowy (wszystkich kondygnacji budynku) do powierzchni terenu. Im 
większa intensywność tym bardziej gęsta i wysoka jest jego zabudowa. Większa intensywność pozwala na większą efektywność 
w wykorzystaniu terenu i infrastruktury.
18  Ang. Transit Oriented Development.
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Podstawowe narzędzia planowania przestrzennego, z których może korzystać gmi-
na, to:

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy (nazywany w książce w skrócie „studium gminy”) – główny doku-
ment planowania przestrzennego, obejmujący ustalenia dotyczące zagospo-
darowania całego obszaru gminy z uwzględnieniem m.in. przeznaczenia 
terenów, systemów transportu, przebiegu dróg, transportu zbiorowego, in-
frastruktury, systemów przyrodniczych i ochrony dziedzictwa kulturowe-
go. Studium jest sporządzane dla całości obszaru gminy, stanowi akt we-
wnętrzny kierownictwa gminy i podstawę dla sporządzania planów 
miejscowych.

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w skrócie „plan miej-
scowy”) - narzędzie określające zasady użytkowania i gabaryty zabudowy 
dla określonego obszaru w gminie. Plan miejscowy jest aktem prawa miej-
scowego i stanowi podstawę dla wydawania pozwoleń na budowę. Wybór, 
gdzie sporządzać plany miejscowe, należy do gminy. Ważne jest, aby obej-
mowały tereny kluczowe dla jej rozwoju - np. terenów przeznaczonych 
pod nową zabudowę lub takich, które wymagają ochrony.

• Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzja 
o lokalizacji celu publicznego – decyzje administracyjne pozwalające reali-
zować inwestycje budowlane na terenach, na których nie obowiązuje plan 
miejscowy. Sporządzane są w trybie odrębnym od planu miejscowego i po-
wstają niezależnie od ustaleń studium.

• Uchwała o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektu-
ry, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń - sporzą-
dzany dla całości gminy akt prawa miejscowego, który służy do określenia 
zasad lub zakazów lokalizacji reklam, ogrodzeń i obiektów małej architek-
tury.

Posiadanie aktualnego studium jest obowiązkiem gminy, obecnie każda z nich po-
siada taki dokument. Decyzja o przystąpieniu do sporządzania planów miejscowych 
jest już dobrowolnym wyborem władz gminy19. Rada Gminy jest zobowiązana raz 
w ciągu kadencji dokonywać oceny aktualności swoich dokumentów planistycz-
nych i - w razie potrzeby - aktualizować ich zapisy. Uzupełnieniem dla planów miej-
scowych jest stosowanie decyzji o warunkach zabudowy - narzędzia umożliwiają-
cego pozyskanie pozwolenia na budowę tam, gdzie plan nie obowiązuje. 
Nadużywanie decyzji może jednak prowadzić do chaosu w zagospodarowaniu gmi-
ny (patrz rozdział 2.1.5.). 

2. Jakie są narzędzia 
dla planowania gmin?  

19  Z wyjątkiem kilku przypadków obligatoryjnego obowiązku sporządzenia planów miejscowych, określonych w u.p.z.p.
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Narzędzia planowania przestrzennego są powiązane z innymi dokumentami gmi-
ny, które dotyczą m.in.: 

• planowania strategicznego – strategie rozwoju określające „pomysł na gmi-
nę”;
• planowania finansowego i inwestycyjnego, np. uchwała budżetowa;
• zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, np. gminne programy opieki 
nad zabytkami, studia krajobrazu kulturowego lub parki kulturowe;
• zasad ochrony środowiska, w tym inwestycji środowiskowych, np. plany 
gospodarki niskoemisyjnej;
• planowania transportu, w tym przygotowania planów dla transportu zbio-
rowego (plany transportowe);
• innych planów operacyjnych, np. plany dla rewitalizacji (poprzez stosowa-
nie takich narzędzi jak Miejscowe Plany Rewitalizacji, opisane w rozdziale 
2.3.4.). 

Dodatkowo przy ich ustalaniu, należy brać pod uwagę inne dokumenty wyższej 
rangi (plany wojewódzkie) czy treść innych specjalistycznych opracowań, np. map 
zagrożenia powodziowego.

2.1.  Narzędzia ustawowe

Planowanie przestrzenne jest jedną z najważniejszych kompetencji gminy i opiera 
się głównie na podstawowych instrumentach prowadzenia polityki przestrzennej - 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejsco-
wych planach zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania przestrzennego terenu, a także decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. Rozwój przestrzenny gminy powinien być planowa-
ny w sposób zintegrowany i uwzględniać również plany rozwoju gospodarcze-
go, budowy kluczowej infrastruktury (np. decyzje o rozwoju sieci wodno-kanali-
zacyjnej czy drogowej) czy programy społeczne (np. rewitalizację). Zgodnie 
z obowiązującymi regulacjami prawnymi20 planowanie i zagospodarowanie prze-
strzenne powinno w szczególności uwzględniać takie zagadnienia, jak:

• ład przestrzenny i walory architektoniczne i krajobrazowe;
• wymagania odnośnie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej21;
• wymagania ochrony środowiska i zdrowia oraz bezpieczeństwa;
• walory ekonomiczne przestrzeni oraz prawo własności;  
• potrzeby interesu publicznego oraz obronności i bezpieczeństwa państwa;
• potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej. 
 

W procesie planowania przestrzennego konieczne jest zapewnienie partycypacji 
społecznej, a także jawność i przejrzystość procedur planistycznych. Celem plano-
wania zintegrowanego, czyli uwzględniającego ustalenia zawarte w strategii gmi-
ny, uchwale budżetowej czy też planach inwestycyjnych, jest takie ukierunkowanie 
rozwoju i zainwestowania środków publicznych, aby spełnić potrzeby mieszkań-
ców. Musi się to odbywać przy ochronie interesu osób trzecich i zachowaniu ładu 
przestrzennego. 

20  Art. 1 ust. 2 u.p.z.p. 
21  Zgodnie z art. 2 ust. 10 u.p.z.p., dobra kultury współczesnej to„niebędące zabytkami dobra kultury, takie jak pomniki, miejsca 
pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem 
współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna.
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Akty planistyczne gminy różnią się charakterem i zakresem swoich ustaleń:

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy jest głównym dokumentem planistycznym i obejmuje obszar 
całej gminy, co pozwala na na koordynację wszystkich elementów zagospo-
darowania przestrzeni m.in.: zabudowy, systemów transportu, infrastruktu-
ry, systemów przyrodniczych czy ochrony dziedzictwa kulturowego. Stu-
dium zawiera wytyczne dla miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Posiadanie studium jest obligatoryjne dla każdej gminy - 
to fundament jej polityki przestrzennej. 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to narzędzie okre-
ślające zasady użytkowania i gabaryty zabudowy dla danego obszaruw gmi-
nie. Sporządzanie planów jest fakultatywne (nieobowiązkoweza wyjątkiem 
kilku przypadków określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym22. 

• Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu to decy-
zja pozwalająca realizować inwestycje budowlane na terenach bez planu 
miejscowego. Wydawana jest dla indywidualnego przedsięwzięcia na wnio-
sek inwestora. Decyzja jest sporządzana w odrębnym trybie od planu miej-
scowego i powstaje niezależnie od ustaleń studium gminy. Powinna ona słu-
żyć jako narzędzie uzupełniające planowanie gminy, stosowane głównie 
na terenach zurbanizowanych. 

• Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - decyzja wydawa-
na dla inwestycji celu publicznego, wymienionych w ustawie o gospodar-
ce nieruchomościami (np. szkoły, parki czy infrastruktura techniczna). Wy-
daje się je dla instytucji publicznych, które zamierzają realizować swoje 
zadania własne w określonym w ustawie zakresie23. Przykładowo mogą to 
być budynki szkół, mieszkalnictwo komunalne, tereny sportowo-rekreacyj-
ne czy infrastruktura techniczna.

• Uchwała o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej archi-
tektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń 
to akt prawa miejscowego, sporządzany dla całości gminy, określający zasa-
dy lub zakazy lokalizacji reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury.

Narzędzia te są opisane szczegółowo poniżej.

Nowym narzędziem, którego wdrożenie jest możliwe dzięki najnowszym zmianom 
legislacyjnym (ustawy „inwestycyjnej”), są tzw. OZI - Obszary Zorganizowanego 
Inwestowania - oraz sporządzane dla nich plany regulacyjne. OZI są narzędziem 
dla wsparcia zabudowy na dużych terenach niezabudowanych, dla których realiza-
cji jest wymagana współpraca inwestorów (prywatnych i publicznych), realizują-
cych zadania celu publicznego, głównie budowy infrastruktury technicznej. Plan 
regulacyjny ma być „masterplanem” określającym sposób realizacji zabudowy, uzbro-
jenia terenu i jego etapowania.

22  Zgodnie z art.10 ust. 2 pkt 8 u.p.z.p. 
23  Listę celów publicznych określa art. 6 u.g.n.
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7. Główne narzędzia planistyczne dostępne gminom. Opr. własne.
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2.1.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (nazywa-
ne dalej „studium gminy”) to najważniejszy dokument planistyczny w gminie. 
Nie jest aktem prawa miejscowego, jednak stanowi „konstytucję przestrzenną” gmi-
ny24 - określa kierunki polityki przestrzennej i wszystkie inne dokumenty plani-
styczne gminy muszą być z nim zgodne. Składa się z tekstu i załączników graficz-
nych (ryc. 8). Sporządza je wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a koszt jego 
opracowania obciąża budżet gminy. 

Studium gminy musi brać pod uwagę szereg uwarunkowań wynikających m.in. 
z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu, ładu prze-
strzennego, ale także stanu środowiska, dziedzictwa kulturowego, krajobrazu 
czy ochrony zdrowia mieszkańców25. Dokument bazuje przede wszystkim na ana-
lizie czynników definiujących przyszły rozwój, takich jak bilans (określenie ilości) 
terenów potrzebnych pod zabudowę, prognozy społeczne i ekonomiczne. Na ich pod-
stawie określa się przeznaczenie terenów pod zabudowę wraz z obszarami, na któ-
rych nie będzie ona możliwa, strefy i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
oraz kierunki rozwoju infrastruktury technicznej. Zapisane są w nim miejsca loka-
lizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, obsza-
ry, na których należy sporządzić plany miejscowe, a także obszary ryzyka: miejsca 
szczególnego zagrożenia (np. powodzią) oraz zdegradowane obszary wymagające 
przekształceń.

8. Przykładowy zapis graficzny studium gminy. Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska z 2007 roku.

24  Mergler, Pobłocki i Wudarski, 2013. 
25  Art. 10 ust. 1. u.p.z.p.
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Procedura opracowywania studium gminy składa się z następujących etapów:

Opiniowanie projektu Studium przez komisję urbanistyczno - architektoniczną.

Opiniowanie i uzgadniane projektu Studium i prognozy oddziaływania                     
na środowisko przez zarząd województwa w zakresie zgodności z ustaleniami 
planu zagospodarowania przestrzennego województwa i wojewodą w akresie 
zgodności z ustaleniami programów zawierających zadania rządowe.

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
Studium.

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania dokumentu  - w lokalnej prasie, 
obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu gminy / miasta i w biule-
tynie informacji publicznej na oficjalnej stronie urzędu gminy/miasta oraz 
informacja o możliwości składania wniosków do projektu Studium w terminie 
nie krótszym niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania Studium na piśmie instytucje 
i organy opiniujące i uzgadniające projekt Studium oraz organy, które opiniują 
Studium na podstawie przepisów odrębnych.

Uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko (obligatoryjny 
dokument przy sporządzaniu Studium).

Sporządzenie projektu Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Rozpatrzenie złożonych wniosków.

Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia Studium.

START

Konsultacje społeczne.
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Składanie uwag do projektu.

Rozpatrzenie uwag.

Uchwalenie Studium.

Przekazanie Studium wojewodzie w celu sprawdzenia 
jego zgodności z prawem.

Wprowadzenie zmian wynikających z uzgodnień i opinii.

Wyłożenie Studium.

Publiczna dyskusja.

OPCJA2 OPCJA2 OPCJA2

Rada Prezydent / Burmistrz / Wójt Mieszkańcy i inni

Opiniowanie Studium przez właściwe organy oraz instytucje państwowe: 
starostę powiatowego, wójtów/burmistrzów / prezydentów gmin sąsiednich, 
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, właściwe organy 
wojskowe, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, dyrektora właściwe-
go urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa 
ochronnego oraz morskich portów i przystani, właściwy organ nadzoru 
górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, właściwy 
organ administracji geologicznej, ministra właściwego do spraw zdrowia                          
w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej, dyrektora 
regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie zagospodarowania 
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, regionalnego dyrektora ochro-
ny środowiska, właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska.

Konsultacje społeczne.

Wójt/burmistrz/prezydent wprowadza zmiany 
wynikające  z uzyskanych uzgodnień i opinii.

META

9. Procedura sporządzania studium gminy. Opr. własne na podstawie art. 11 u.p.z.p.



Jakie są narzędzia dla planowania gmin?Planowanie przestrzenne w gminach 

27

Studium gminy składa się z części rysunkowej i opisowej26. Sposób zapisu graficz-
nego nie jest ujednolicony na podstawie żadnego rozporządzenia, jednak niektóre 
samorządy podjęły próbę standaryzacji. W aneksie A.1. na końcu podręcznika za-
mieszczony jest opis standaryzacji zapisów studium, opracowany i przyjęty w Ob-
szarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. 

 2.1.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Planowanie w gminie jest realizowane za pomocą miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego, nazywanych dalej „planami miejscowymi”. Plan miejsco-
wy, w przeciwieństwie do studium gminy, stanowi akt prawa miejscowego. Musi 
być zgodny ze studium gminy i jest opracowywany na jej koszt27. W myśl przepi-
sów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przystąpienie do pla-
nu może nastąpić na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub z inicjaty-
wy rady gminy. To rada jest organem decydującym o tym, czy przystępować 
do sporządzenia planu. Na wójcie, burmistrzu i prezydencie ciąży obowiązek uza-
sadnienia konieczności sporządzenia planu, określeniu jego zakresu w zgodzie ze stu-
dium oraz przygotowania materiałów geodezyjnych. Plan może powstać z inicja-
tywy inwestorów i mieszkańców, którzy mogą kierować swoje wnioski 
do wymienionych wcześniej organów władz gminy. W niektórych przypadkach28 
plan miejscowy sporządza się obowiązkowo. Plany sporządza się także dla gruntów 
rolnych i leśnych, które mają być przeznaczone na inne cele29.

Władze gminy ustalają w planie miejscowym przeznaczenie terenów i definiują za-
sady ich zagospodarowania oraz zabudowy - przeznaczenie oraz reguły kształto-
wania ładu przestrzennego. Plan definiuje m.in. takie wskaźniki, jak: 
 

• intensywność zabudowy;
• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnych;
• wytyczne odnośnie liczby i lokalizacji miejsc postojowych;
• linie zabudowy  
• gabaryty zabudowy;
• kolorystykę i pokrycie dachów obiektów, jakie mogą powstać na danym 
obszarze. 

Plan może obejmować jedną lub wiele działek oraz określać zasady i warunki ich sca-
lania lub podziału, jak również minimalną powierzchnię nowo wydzielonych dzia-
łek budowlanych. Określa także strefy ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, 
dziedzictwa kulturowego i zabytków (w tym krajobrazów kulturowych) oraz dóbr 
kultury współczesnej. Może obejmować wytyczne odnośnie kształtowania prze-
strzeni publicznych. Definiuje także uwarunkowania związane z infrastrukturą tech-
niczną oraz drogami.

Procedura opracowywania planu miejscowego składa się z następujących kroków: 

26  Zakres szczegółowo określono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r.w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1233.
27  Z wyjątkami określonymi w art.21 ust.2 u.p.z.p.
28  M. in. art. 10 ust. 2 pkt. 8 i 9 u.p.z.p. - kiedy wynika to z przepisów odrębnych, m.in. u.o.z.o.z. dla obszarów, dla których utwo-
rzono park kulturowy, na podstawie u.p.g.g. dla terenów górnicznych przy określaniu obiektów lub obszarów, dla których wyzna-
cza się filar ochronny lub dla terenów scaleń i podziałów oraz dla przestrzeni publicznych.
29  Art. 7 u.o.g.r.l.
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OPCJA2 OPCJA2

OPCJA2

OPCJA2 OPCJA2
OPCJA2

OPCJA2
OPCJA2 OPCJA2

OPCJA2 OPCJA2
OPCJA2

OPCJA2

OPCJA2

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia                 
planu miejscowego (z własnej inicjatywy lub na wniosek 
wójta, burmistrza, albo prezydenta miasta).

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania planu (w prasie miejsciowej, 
przez obwieszczenie i w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości).

Możliwość składania wniosków (nie mniej 21 dni od dnia ogłoszenia                            
o przystąpieniu do sporządzania planu).

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania planu instytucji i organów 
właściwych do jego uzgadniania i opiniowania.

Sporządzenie projektu planu miejscowego (może być również potrzebna 
prognoza oddziaływania na środowisko) oraz sporządzenie prognozy skutków 
finansowych uchwalenia planu.

Wystąpienie o opinię o projekcie do: komisji urbanistyczno - architektonicznej, 
wójtów / burmistrzów / prezydentów miast, gmin graniczących z obszarem 
objętym planem ( w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego                        
o znaczeniu lokalnym), regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Uzgodnienie projektu planu z wojewodą, zarządem województwa, zarządem 
powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych,                       
organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów 
odrębnych.

Wprowadzenie zmian wynikających z uzyskania opinii i uzgodnień.

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu 
(wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, jeśli była wymagana). 

Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu.

START
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OPCJA2 OPCJA2 OPCJA2

Rada Prezydent / Burmistrz / Wójt Mieszkańcy i inni

OPCJA2

Uchwalenie planu.

Przekazanie planu wojewodzie w celu sprawdzenia jego 
zgodności z prawem.

Rozpatrzenie uwag.

Zmiany w projekcie wynikające z rozpatrzenia uwag.

Przedstawienie radzie gminy projektu z listą 
nieuwzględnionych uwag.

Wnoszenie uwag do projektu planu (nie mniej niż 
14 dni po kresie wyłożenia projektu).

Dyskusja publiczna.

META

10. Procedura sporządzania planu miejscowego. 
Opr. własne na podstawie art. 17 u.p.z.p.
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Plan miejscowy składa się z tekstu oraz załącznika graficznego, wykonanego we-
dług ujednoliconych legend30.




























































 

 


















































































































 




 

11. Przykład zapisu graficznego planu miejscowego. Źródło: Miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki 
i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego (plan nr 1102). 

30  Szczegółowe wytyczne określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587.
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Do każdej uchwały o planie miejscowym należy przygotować uzasadnienie wy-
jaśniające, w jaki sposób ustalenia planu są zgodne z polityką gminy. Powinno ono 
obejmować w szczególności: 

• uzasadnienie realizacji zasadniczych wymogów31 planowania przestrzen-
nego, dotyczących m.in. takich zagadnień jak ład przestrzenny, walory ar-
chitektoniczne i krajobrazowe, ochrona środowiska i dziedzictwa kulturo-
wego czy partycypacja społeczna w procesie planowania, czyli 
potwierdzenie, że plan miejscowy w swoich zapisach spełnia te wszystkie 
wymogi;

• zgodność z wynikami analizy aktualności studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego oraz odniesienie do programu 
sporządzania planów miejscowych; 

• wpływ ustaleń planu na budżet gminy, czyli określenie potencjalnych do-
chodów lub wydatków, które zostaną wygenerowane w wyniku uchwale-
nia planu i zainwestowania na danym terenie (mogą być związane m.in.z zy-
skiem z opłaty planistycznej32 lub wydatkiem wynikającym z konieczności 
realizacji infrastruktury czy przygotowania nieruchomości pod inwestycję 
celu publicznego).

Dla dobrego zarządzania przestrzenią nie jest ważne, ile procent powierzchni 
gminy jest pokryte planami. Istotniejsze jest to, czy posiadają je tereny klu-
czowe dla rozwoju gminy, które powinny być nimi obejmowane w sposób prio-
rytetowy. Określenie tych priorytetów zależy od „pomysłu na gminę”, zapisanej 
m.in. w strategii rozwoju gminy lub studium gminy – dokumentach wskazujących, 
gdzie skupić działania. 

Plany miejscowe mogą być narzędziem realizacji określonych celów33, np.:

• Wspierania nowych inwestycji - są to np. plany dla nowych terenów 
zabudowy, których głównym zadaniem jest określenie gabarytów zabudo-
wy, układu komunikacyjnego, przestrzeni publicznych i zasad ich realiza-
cji dla nowych terenów inwestycyjnych lub już zagospodarowanych, 
np. poprzemysłowych. Mogą być one realizowane w odpowiedzi na potrze-
by inwestorów tam, gdzie istnieje realny popyt na zabudowę.

• Ochrony terenów przed nadmierną zabudową, np. terenów obrzeżo-
wych. Są to tzw. plany ochronne, których celem jest ograniczenie zabudo-
wy na obszarach, które w ocenie władz gminy nie powinny podlegać 
urbanizacji (np. tereny cenne krajobrazowo albo ważne dla systemu przy-
rodniczego, nieuzbrojone tereny rolne).

• Ochrony zasobu kulturowego, czyli np. wprowadzenia zasad dotyczą-
cych ochrony obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 
czy ochrony walorów historycznego układu urbanistycznego.

Podejmując decyzję o tym, dla jakiego obszaru ma zostać uchwalony plan miejsco-
wy, należy pamiętać o tym, że dobry plan jest realizowany z myślą o potrze-

31  Określonych w art. 1 ust. 2-4 u.p.z.p.
32  Patrz rozdział 4. Ile kosztuje planowanie?
33  Niezależnie od głównego celu, dla jakiego są sporządzane, plany miejscowe muszą spełnić całość wymagań odnośnie ich treści 
i zawartości, określonych w art. 15 ust. 3 u.p.z.p.
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bach jego odbiorców, godząc różne, często sprzeczne, interesy przedstawi-
cieli lokalnej społeczności i inwestorów. Jego przygotowanie powinno być 
poprzedzone dialogiem z zainteresowanymi stronami oraz dyskusją o potencjalnych 
konfliktach i możliwych rozwiązaniach.

Sporządzenie planu miejscowego powinno być poprzedzone uzgodnieniem z miesz-
kańcami i inwestorami wspólnego pomysłu na miejsce - od ogólnej idei do koncep-
cji, jak ma zostać zagospodarowana dana przestrzeń. Kolejnym krokiem jest uchwa-
lenie przepisów prawa miejscowego. 

Proces ten powinien obejmować następujące kroki:

• Określenie pomysłu na plan miejscowy
Przygotowanie planu miejscowego powinno poprzedzać określenie celów, 
jakie ma on realizować i po co jest sporządzany, np. wynegocjowanie takie-
go kształtu nowej inwestycji, który będzie akceptowalny dla wszystkich 
stron - władz, inwestora i mieszkańców. Następuje to na etapie przystąpie-
nia do sporządzenia planu i zbierania wniosków.

• Stworzenie koncepcji urbanistycznej 
Ten etap polega na przygotowaniu koncepcji zagospodarowania terenu 
z określeniem możliwych gabarytów zabudowy, parametrów dróg i sieci 
transportu zbiorowego czy kształtu przestrzeni publicznych. Na tym etapie 
można sporządzać dodatkowe analizy związane z zagospodarowaniem 
(np. komunikacyjną, infrastrukturalną) czy wizualizacje. Budowanie kon-
cepcji jest etapem roboczym, realizowanym po zbieraniu wniosków, a po-
przedzającym uzgodnienie planu z organami uzgadniającymi i opiniujący-
mi tworzenie  projektu uchwały o przyjęciu planu miejscowego. Pierwszym 
z nich jest Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - organ doradczy wój-
ta, burmistrza lub prezydenta.

• Opracowanie planu miejscowego
Sporządzenie koncepcji pozwala na stworzenie projektu uchwały o przyję-
ciu planu miejscowego dla danego terenu i jego uchwalenia.

• Realizacja inwestycji lub - w miarę potrzeb - zmiana planu miejsco-
wego.
Plan miejscowy to precyzyjny zapis wymagań wobec inwestorów i ich ar-
chitektów - stanowi podstawę do wydawania pozwoleń na budowę. 

Przeprowadzenie opisanego powyżej procesu pracy nad planem i wczesnej weryfi-
kacji jego zapisów przez odbiorcę planu - architektów, właścicieli terenów i miesz-
kańców, poprzez proces partycypacji społecznej w jego tworzeniu - pozwala na unik-
nięcie problemów na etapie realizacji planu.

 2.1.3 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/  
 Decyzja o lokalizacji celu publicznego

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (nazywaną dalej „de-
cyzją o warunkach zabudowy” lub „decyzją”) oraz decyzja o lokalizacji celu pu-
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blicznego to administracyjne narzędzia planowania, które ustalają, czy dane zamie-
rzenie inwestycyjne nie narusza ładu przestrzennego. 

Decyzję o warunkach zabudowy stosuje się według następujących zasad:

• Decyzję wydaje się dla lokalizacji, w których nie obowiązuje plan miej-
scowy. 
• Może ją uzyskać każdy wnioskodawca, nie tylko właściciel nieruchomo-
ści czy inwestor.
• Decyzję można przenosić na innego wnioskodawcę, jeśli jest taka potrze-
ba.
• Dla jednej nieruchomości można wydać więcej niż jedną decyzję o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu, informując właścicieli nie-
ruchomości o jej sporządzeniu (decyzje nie naruszają praw do nieruchomo-
ści). Dzieje się tak ponieważ decyzje są wydawane na wniosek dotyczący 
konkretnej propozycji inwestycji. 
• W decyzji określany jest dopuszczony sposób realizacji wnioskowanej in-
westycji: przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu oraz gabaryty 
zabudowy. Działka musi jednak spełnić kilka wymagań: mieć dostęp do dro-
gi publicznej oraz istniejące lub projektowane uzbrojenie potrzebne do re-
alizacji planowanej inwestycji. Ponadto co najmniej jedna sąsiednia działka, 
dostępna z tej samej drogi publicznej, musi być zabudowana w taki sposób, 
aby na podstawie zasady „kontynuacji funkcji” lub tzw. „dobrego sąsiedz-
twa” można było zdefiniować wymagania odnośnie nowej zabudowy. Szcze-
gółowe wskazówki określające, w jaki sposób należy odnieść się do okolicz-
nej zabudowy, zapisane są w rozporządzeniu wykonawczym34. Nowe 
propozycje legislacyjne, m.in. tzw. ustawa  „inwestycyjna”35, doprecyzowu-
ją wymagania związane z dostępem do infrastruktury oraz zawężają moż-
liwość określenia warunków zabudowy do bezpośredniego sąsiedztwa nie-
ruchomości.
• Decyzja nie musi być zgodna z założeniami studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
• W imieniu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta36 decyzję wydaje ją 
na wniosek inwestora wydział urzędu miasta lub gminy odpowiedzialny 
za kwestie architektury i urbanistyki. 
• Wójt, burmistrz lub prezydent miasta pobiera opłatę skarbową za wyda-
nie decyzji. 
• Wnioskujący nie musi posiadać praw do nieruchomości, jest to jednak ko-
nieczne przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę w oparciu o usta-
lenia decyzji.
• Decyzja składa się z części opisowej i załącznika graficznego37. 
• Decyzja jest wydawana bezterminowo, do czasu jej zrealizowania poprzez 
uzyskanie pozwolenia na budowę. Proponowane zmiany w projekcie usta-
wy „inwestycyjnej”, ograniczają okres ważności decyzji do dwóch lat.

34  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej za-
budowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Dz.U.03.164.1588. 
35  Projekt o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego z 20 września 2017 r. 
36  Na terenach zamkniętych w rozumieniu u.p.g.k., m.in. ważnych dla obronności kraju, wydaje ją wojewoda.
37  Wytyczne określające zapisy, jakie należy wykorzystać, określone są w Rozporządzeniu 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, Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1589.
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12. Przykład załącznika graficznego do decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu. Źródło: aut. mgr inż. arch. B. Zgórska.
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Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się, gdy na terenie 
pod planowaną inwestycję celu publicznego nie obowiązuje plan miejscowy. Pro-
cedura jest zbliżona do sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu. Inwestycja celu publicznego38 obejmuje działania o charakterze lo-
kalnym (gminnym), ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i), krajowym 
(inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne)oraz metropolitalnym (realizowa-
nym dla obszaru metropolitalnego). Decyzja jest wydawana dla każdego podmio-
tu, który realizuje cele publiczne, bez względu na status i źródła finansowania39.

Decyzję wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a na obszarach zamkniętych40 
– wojewoda. Jeśli inwestycja ma znaczenie wojewódzkie lub krajowe, konieczne jest 
uzgodnienie projektu decyzji z marszałkiem województwa. 

2.1.4. Uchwała o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

Rada gminy może przyjąć uchwałę o zasadach i warunkach sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. 
Stanowi ona akt prawa miejscowego. Uchwała może całkowicie zakazać lub okre-
ślać dopuszczalne gabaryty i standardy jakościowe reklam, włączając rodzaj uży-
tych do ich wykonania materiałów. W przypadku szyldów określona może być 
ich wielkość oraz liczba. Uchwała może zakładać różne warianty na różnych obsza-
rach gminy – konieczne jest wówczas określenie granic tych terenów. Jednocześnie 
ustalenia te zostają wyłączone z planów miejscowych. Istniejące elementy będą mu-
siały być dostosowane do wymagań uchwały w ustalonym w niej czasie, nie krót-
szym niż 12 miesięcy od jej wejścia w życie. Decyzje te nie dotyczą terenów za-
mkniętych, ogrodzeń autostrad, dróg ekspresowych oraz linii kolejowych, 
informacji upamiętniających osoby, instytucje lub wydarzenia oraz informacji o cha-
rakterze religijnym. Niedotrzymanie założeń uchwały wiąże się z karami pienięż-
nymi.

Procedura przyjęcia uchwały składa się z następujących kroków:

• Rada gminy podejmuje decyzję o przygotowaniu przez wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) projektu uchwały;
• Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ogłasza informację i przystąpieniu 
do prac nad uchwałą i sporządza jej projekt, 
• Projekt uchwały jest opiniowany przez regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska, właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej, marszałka  wo -
jewództwa;
• Projekt uchwały jest uzgadniany z wojewódzkim konserwatorem zabyt-
ków w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, a w za-
kresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej - z ministrem 
właściwym do spraw zdrowia;
• Po ogłoszeniu (co najmniej 7 dni przed terminem wyłożenia) w prasie lo-
kalnej, przez obwieszczenie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym 
terenie, projekt jest wykładany do publicznego wglądu na okres co najmniej 
21 dni, a w czasie wyłożenia i 14 dni po jego zakończeniu zbierane są uwa-
gi; 
• Wójt, burmistrz lub prezydent miasta rozpatruje uwagi i sporządza listę 

38  Definicję "inwestycji celu publicznego" określono w art. 2 pkt. 5 u.p.z.p.
39  Cele publiczne są określone w art. 6 u.g.n.
40  Tereny zamknięte obejmują m.in. obszary ważne dla obronności kraju, objęte klauzurą tajności (np. tereny linii kolejowych, te-
renów wojskowych, terenów zarządzanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pojęcie terenu zamkniętego 
określa art. 2 ust. 1 pkt 4 u.p.g.k. 
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Słabe strony 

uwag nieuwzględnionych;
• Rada gminy przyjmuje uchwałę, rozstrzygając jednocześnie o sposobie  
rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez wójta (burmistrza, prezyden-
ta miasta).

 2.1.5. Planowanie miejscowe a rola decyzji o warunkach zabudowy 

Gminy posiadają różny stopień pokrycia planami miejscowymi, czyli procent po-
wierzchni, dla których one obowiązują. Średni odsetek pokrycia planistycznego pol-
skich gmin w 2013 r.41 wynosił 28,6% (37,4% licząc w ramach terenów zurbanizo-
wanych). W najlepszej sytuacji znajdowały się duże obszary metropolitalne (stolice 
województw) - średnio 41,9% pokrycia - i miasta powiatowe, gdzie odsetek ten wy-
nosił 49,6%. Mniejsze gminy charakteryzowało niższe pokrycie. Gminy rolne z in-
tensywną funkcją rolną były pokryte średnio w 20,5%, użytkowane umiarkowa-
nie na poziomie 32,9%, gminy o funkcjach pozarolniczych (np. rekreacyjnych) 
w 25,7%, a zagospodarowane ekstensywnie w 17,5%. Oznacza to, że znaczna część 
z gmin w Polsce, zwłaszcza mniejszych samorządów, opiera swoją politykę zarów-
no o plany miejscowe, jak i o znaczny udział decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu. Umożliwia to utrzymanie możliwości realizacji inwestycji 
przy braku planów, wiąże się jednak z ryzykiem rozwoju przestrzennego niezgod-
nego z założeniami studium gminy oraz planowania w szerszym kontekście - po-
nadlokalnym i metropolitalnym. Porównanie tych dokumentów zostało podsumo-
wane w tabeli i na diagramie poniżej:

• Narzędzie umożliwiające skoordynowanie za-
gospodarowania terenu na większym obszarze; 
• Obligatoryjne procedury partycypacyjne - 
wnioski, uwagi, wyłożenie projektu do wglądu 
i dyskusja publiczna są wymaganym prawem obo-
wiązkiem przy sporządzaniu planu miejscowego;
• Stabilność dla inwestorów i mieszkańców: do-
bry plan miejscowy gwarantuje przewidywalność 
w zagospodarowywaniu terenów i ułatwienie 
procedur wydawania pozwoleń na budowę.

• Czasochłonna procedura sporządzania planu 
miejscowego, która trwa od kilku miesięcy do kil-
ku lat przy skomplikowanych sprawach;

• Szybkość uzyskania decyzji: w zależności 
od projektu minimalny czas uzyskania decyzji 
przy sprawnym działaniu jednostek samorządu 
terytorialnego trwa od jednego do dwóch mie-
sięcy (w praktyce od czterech do sześciu mie-
sięcy);
• Niski koszt: tańsza alternatywa dla planu miej-
scowego i niski koszt jednostkowy sporządze-
nia dokumentu;
• Brak bezpośrednich konsekwencji finanso-
wych: ewentualne roszczenia obciążają inwe-
stora (rozwój zabudowy skutkuje jednak ko-
niecznością rozbudowy infrastruktury), 
a ewentualne roszczenia odszkodowawcze mo-
gą wystąpić dopiero na etapie inwestycji; 
• Duża elastyczność dla inwestora: można uzy-
skać nieograniczoną liczbę decyzji dla różnego 
przeznaczenia dla tej samej nieruchomości. Wy-
korzystanie decyzji następuje na etapie pozwo-
lenia na budowę.

• Brak wymogu zgodności z polityką prze-
strzenną gminy: decyzje nie muszą być spójne 
ze studium gminy, a ich stosowanie powoduje 

Korzyści 

Plan miejscowy zagospodarowania 
przestrzennego 

Decyzja o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu 

41  Śleszyński P., 2015.
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13. Porównanie stosowania planu miejscowego i decyzji o warunkach 
zabudowy dla planowania przestrzennego w gminie. Opr. własne.

• Niska elastyczność ustaleń planu miejscowego, 
który można modyfikować wyłącznie w trybie 
ustawowej procedury zmiany planu, co może 
opóźnić realizację inwestycji;
• Wysoki koszt sporządzenia planu w porówna-
niu z decyzją o warunkach zabudowy;
• Ryzyko roszczeń odszkodowawczych i zobo-
wiązania finansowe dla gminy - plan może po-
wodować występowanie roszczeń lub wykupów 
nieruchomości.

funkcjonowanie „podwójnego”, nieskoordyno-
wanego systemu planowania i może przyczy-
nić się do chaosu przestrzennego;
• Brak systemowych narzędzi ochrony, jakie 
dostępne są w planie miejscowym - decyzje 
ze względu na swój punktowy i jednostkowy 
charakter nie pozwalają na skuteczną ochronę 
ładu przestrzennego, krajobrazu i dziedzictwa 
kulturowego w szerszej skali;
• Ograniczona możliwość aktywnego plano-
wania: decyzja odnosi się do propozycji inwe-
stora;
• Brak wymogu partycypacji społecznej 
przy sporządzaniu decyzji: powiadamiane są je-
dynie strony postępowania;
• W obecnym stanie prawnym brak określenia 
wymogu realizacji infrastruktury dla zabu-
dowy jednorodzinnej (nie jest to wymagany 
warunek dla uzyskania decyzji).

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zostały wprowadzone 
jako rozwiązanie tymczasowe, dające możliwość realizacji inwestycji w sytuacji bra-
ku obowiązującego planu miejscowego, do czasu jego uchwalenia. Oznacza to, 
że nie jest to narzędzie prowadzenia efektywnej, długoterminowej polityki prze-
strzennej. Przewagą decyzji nad planem miejscowym jest szybkość i łatwość uzy-
skania oraz duża elastyczność. Wadą - jednostkowy, nieskoordynowany charakter, 
oderwany od szerszego pomysłu na planowanie gminy i założeń studium gminy.

Przy niewielkim ruchu budowlanym i niskim obrocie na rynku nieruchomości, 
zwłaszcza w gminach wiejskich, można opierać planowanie gminy o decyzje o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Może być to tańsze rozwiązanie 
dla gmin nieposiadających środków dla prowadzenia rozbudowanych prac plani-
stycznych. Ważne jest jednak precyzyjne wykorzystanie innych mechanizmów kon-
troli zabudowy, na które pozwala tryb sporządzania decyzji42: oceny dostępu do in-
frastruktury technicznej43 oraz przygotowania rzetelnej analizy urbanistycznej 
dla decyzji44. 

42  Art. 61 ust. 1 u.p.z.p.
43  Art. 61 ust. 1 pkt 3 u.p.i.z.p, jest to środek o bardzo ograniczonej skuteczności dla zabudowy jednorodzinnej w związku z no-
welizacją prawa budowlanego z 2015 r., zwalniającą ten typ zabudowy z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Planowane 
zmiany w prawie (ustawa „inwestycyjna”) mogą przywrócić ten wymóg w związku z doprecyzowaniem definicji uzbrojenia tech-
nicznego działki.
44  Jej zakres i warunki określone są szczegółowo w Rozporządzeniu 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, Dz.U.03.164.1588. 
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14. Różnice między procedurami prowadzącymi do pozyskania pozwo-
lenia na budowę – na podstawie założeń planu miejscowego oraz de-
cyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Opr. własne.
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OPCJA2

OPCJA2

OPCJA2
OPCJA2

OPCJA2

OPCJA2

/ Wspólny plan działania.
/ Większa decyzyjność gminy.

/ Przeznaczenie terenu.
/ Zasady zagospodarowania.
/ Zasady ochrony środowiska i dziedzictwa   
kulturowego.
/ Układ dróg i infrastruktury technicznej.

/ Brak koordynacji, decyduje zasada 
“dobrego sąsiedztwa”.
/ Reakcja na pomysły inwestora - decyzja 
administracyjna.

decyzja WZ #1

decyzja WZ #1

decyzja WZ 

decyzja WZ #2

decyzja WZ #2decyzja WZ #3

decyzja WZ #1

decyzja WZ #2

decyzja WZ 

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY 
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPCJA2

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO

MW Zabudowa mieszkaniowa 
         wielorodzinna 
MN  Zabudowa mieszkaniowa 
         jednorodzinna 
KDD Publiczna droga dojazdowa
R       Tereny rolnicze

OPCJA2

15.  Plan miejscowy a decyzja o warunkach 
zabudowy. Opr. własne.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu mogą być wyjątkowo 
stosowane bez ryzyka utraty ładu przestrzennego na terenach zurbanizowanych i za-
budowanych (np. obszarach śródmiejskich). Powinny one być stosowane dla nie-
wielkich inwestycji lub w celu uzupełniania zabudowy. Nie eliminuje to jednak cał-
kowicie ryzyka budowy obiektów, które nie pasują do otoczenia - wynika to 
ze sposobu ustalania zasad zagospodarowania w trybie sporządzania decyzji45. 
Np. jeśli inwestor wystąpi o wniosek budowy wysokiego obiektu w dzielnicy do-
mów jednorodzinnych, ale w granicach obszaru objętego analizą znajduje się bu-
dynek o takich parametrach, inwestor może uzyskać zgodę na taką inwestycję na pod-
stawie zasady „dobrego sąsiedztwa”. Może to także doprowadzić do dopuszczenia 
zabudowy na terenach otwartych, np. w korytarzach dolin rzecznych czy parków 
niepodlegających ochronie, jeśli w ich sąsiedztwie znajdują się budynki. Możliwość 
uznaniowego potraktowania wniosku inwestora przez urzędnika jest jednak ogra-
niczona46. Zmiany w tym systemie może wprowadzić tzw. „ustawa inwestycyjna” 
zawężająca obszar analiz do najbliższego sąsiedztwa wnioskowanej nieruchomości 
oraz wymogi dotyczące dostępu do infrastruktury technicznej. 

45  Art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p.
46  Tryb i sposób wykonania analiz określa 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 zagospoda-
rowania przestrzennego, Dz.U.03.164.1588.
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Wybór planowania opartego o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu nie jest optymalny w sytuacji gmin, które podlegają intensywnemu roz-
wojowi przestrzennemu. Decyzje nie są aktem prawa miejscowego i nie muszą być 
zgodne ze studium gminy. Ich stosowanie jest korzystne dla inwestora o konkret-
nych planach, ale utrudnia skoordynowanie ich z całościową polityką przestrzenną 
gminy. Działanie systemu decyzji, równoległego do planowania w studium gminy 
i planach miejscowych, może prowadzić do sytuacji, gdy na terenach niewskaza-
nych do zabudowy będą lokalizowane nowe budynki. Powoduje to długofalowy 
problem powiększenia chaosu przestrzennego, a także rozminięcie się kierunków 
planowanej rozbudowy infrastruktury publicznej i inwestycji realizowanych 
przez prywatnych inwestorów.

Studium gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to w pol-
skim prawie podstawowe narzędzia kształtowania polityki przestrzennej gminy. 
Tylko one gwarantują prowadzenie aktywnej polityki przestrzennej, tzn. takiej, 
gdzie gmina świadomie kształtuje i wpływa na zagospodarowanie swojej 
przestrzeni. Stosowanie tych narzędzi jest jednak kosztowne, a przygotowanie - 
czasochłonne. Plany miejscowe dają inwestorom i mieszkańcom większą pewność 
i wiedzę, jaka zabudowa może być realizowana w ich okolicy. Aby narzędzia te by-
ły skuteczne, a publiczne pieniądze dobrze wydane, plany należy przygotowy-
wać zgodnie z szerszym „pomysłem na gminę”. W praktyce drogowskazem 
w wyborze terenów dla objęcia planami jest studium gminy, a także monitoring 
zmian w przestrzeni gminy oraz powiązane z nim oceny aktualności doku-
mentów planistycznych gminy.

 2.1.6. Kiedy aktualizować dokumenty planistyczne? 

Studium gminy i plany miejscowe podlegają stałej aktualizacji w odpowiedzi na zmie-
niające się potrzeby gminy, np. konieczność wyznaczenia nowych terenów miesz-
kaniowych, budowy infrastruktury, zapewnienia nowych możliwości inwestycyj-
nych lub ochrony pewnych terenów gminy przed zabudową. Obowiązek oceny 
aktualności i zmian wynikających z wyników tego audytu to minimum wymaga-
ne ustawą. Decyzje o zmianach podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
na podstawie oceny aktualności zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
gminy47. Aktualizacja studiów i planów może być także wymagana w wyniku 
zmian obowiązującego prawa48.

Władze gminy muszą co najmniej raz w ciągu kadencji rady dokonać oceny ak-
tualności swoich dokumentów (studium gminy i planów miejscowych). Wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta dokonuje takiej analizy, oceniając zmiany w przestrze-
ni gminy, postępy prac nad planami i opracowując wieloletnie plany 
ich sporządzania. Władze oceniają zarówno ustalenia studium gminy, jak i wydane 
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzje o lokali-
zacji inwestycji celu publicznego.

Skuteczna ocena aktualności zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wymaga 
prowadzenia odpowiedniego monitoringu zmian w przestrzeni gminy. Dotyczy to 
nie tylko oceny stopnia pokrycia planami, ale też sporządzenia:

47  Art. 32 ust. 1 u.p.z.p.
48  Art. 33 u.p.z.p.
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16.  Dokumenty planistyczne w skali kraju, wojewódz-
twa i obszaru metropolitalnego. Opr. własne.

• Oceny, na ile przyjęta w studium gminy polityka przestrzenna jest nadal 
aktualna, czyli odpowiedzi na pytanie, czy dokumenty gminy w dalszym 
ciągu odpowiadają na realne potrzeby mieszkańców;
• Oszacowania, jaki jest stan zasobu gruntów pod inwestycje oraz czy gmi-
na ma odpowiednie rezerwy albo nadpodaż terenów pod zabudowę;
• Oceny, jak dokumenty planistyczne odnoszą się do strategii gminy i pla-
nów inwestycyjnych;
• Analizy skali ruchu budowlanego w gminie (liczba wydanych decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na bu-
dowę wraz z określeniem, w których częściach gminy się one skupiają) 
oraz odpowiedzi na pytanie, czy uzasadnia ona prowadzenie intensywnych 
prac planistycznych, czy pozwala na oparcie się o decyzje o warunkach za-
budowy;
• Określenia, jakie są realne potrzeby związane z realizacją planów i gdzie 
gmina powinna skupić swoje wysiłki planistyczne (gdzie są nowe tereny in-
westycyjne i czy wymagają one przygotowania nowych planów);
• Podsumowania, jakie potrzeby zgłaszali mieszkańcy we wnioskach o spo-
rządzenie lub zmianę planów miejscowych.

Po uzyskaniu opinii odpowiedniej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (patrz 
rozdział 2.2.1) ocena jest poddawana głosowaniu przez radę gminy49. Rada ocenia 
zgodność dokumentów z wymaganiami formalnymi określonymi w ustawie o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym50 i podejmuje decyzję, czy przyjąć do-
kumenty jako aktualne. Jeśli wymagają one zmian, rada zleca ich wykonanie51.

 2.1.7. Związek między planowaniem dla kraju, województwa i gminy

Polski system planowania tworzy hierarchiczny układ planowania oparty o szcze-
ble krajowy, wojewódzki i lokalny (gminny). Gminy są wyjątkowo istotnym ogni-
wem w tym systemie, bo to w lokalnej skali podejmowane są decyzje o przeznacze-
niu terenu. Ważnymi nowymi narzędziami planowania jest wspólne 
podejmowanie decyzji przestrzennych w skali obszaru metropolitalnego, 
wprowadzone przez ustawę o związkach metropolitalnych52 oraz narzędzia ochro-
ny krajobrazu (audyt krajobrazowy53, opisany szczegółowo poniżej). Głównym na-
rzędziem koordynacji planowania dla służb planistycznych województwa oraz gmin 
jest plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego.

Plan Zagospodarowania 
Obszaru Metropolitalnego

Plan Zagospodarowania 
Województwa

Plan Zagospodarowania 
Kraju

49  Art. 32 ust. 2 u.p.z.p.
50  Dotyczy to zakresu studium i planu określonego w art. 10 ust. 1 i 2, art. 15, art 16 u.p.z.p.
51  Zgodnie z art. 27 u.p.z.p. zmiany dokumentów następują w w takim trybie, w jakim są one uchwalane.
52  u.z.m.
53  u.z.n.u.z.w.n.o.k. 
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Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) to najważniej-
szy krajowy dokument określający cele i kierunki rozwoju przestrzennego Polski 
w perspektywie 20 lat. Zapisy KPZK wpływają na zapisy planów zagospodarowa-
nia przestrzennego województw i wskazują wstępną delimitację obszarów metro-
politalnych. KPZK wskazuje na obecny stan zagospodarowania kraju, wyznacza 
obszary rozwojowe, w tym metropolie, jako ważny element rozwoju przestrze-
ni kraju. Uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju kraju w kontekście uwa-
runkowań przyrodniczych, kulturowych, społecznych i ekonomicznych.

KPZK jest sporządzany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego54 
i przyjmowany przez Radę Ministrów. Jego aktualizacji można dokonać w dowol-
nym momencie, jeśli jest to wymagane sytuacją społeczno-gospodarczą lub prze-
strzenną w skali kraju.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa
Politykę przestrzenną w skali województwa realizują jego organy samorządowe. 
Sejmik uchwala dokumenty planistyczne, sporządzane przez zarząd województwa, 
a zarząd uzgadnia dokumenty planistyczne poziomu lokalnego, badając ich zgod-
ność z polityką przestrzenną województwa55. Jednym z głównych narzędzi jest plan 
zagospodarowania przestrzennego województwa, który uwzględnia ustalenia stra-
tegii rozwoju województwa oraz rekomendacje i wnioski audytu krajobrazowego 
(patrz poniżej). Obejmuje on takie elementy jak sieć osadnicza województwa i po-
wiązania komunikacyjne oraz infrastrukturalne, inwestycje celu publicznego o zna-
czeniu ponadlokalnym czy obszary chronione i funkcjonalne. Musi uwzględniać 
ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Częstotliwość jego ak-
tualizacji jest związana przede wszystkim ze zmianami w innych dokumentach stra-

17.  Powiązania funkcjonalne głównych ośrodków miejskich w Polsce w 2010 i w 2030 roku. 
Źródło: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjęta uchwałą nr 239 
Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r.

54  Art. 47 u.p.z.p.
55  Art. 3 ust. 3 u.p.z.p., procedura sporządzenia planu opisana jest w art. 41.
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18.  Mapa kierunków rozwoju regionalnej sieci osadniczej projektu Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego. Źródło: Pomorskie 
Biuro Planowania Regionalnego, 2016. 

tegicznych, z jakimi jest powiązany: strategią rozwoju województwa, koncepcją 
przestrzennego zagospodarowania kraju oraz programami rządowymi (np. program 
budowy dróg krajowych i autostrad, Master Plan dla rozwoju kolei w Polsce do 2030 
r. itp.). Podlega także okresowej ocenie - co najmniej raz na kadencję sejmiku. Wy-
maga sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko oraz opiniowania 
przez przedstawicieli jednostek samorządowych, ich związków i organów admini-
stracji publicznej zarówno w obrębie województwa, jak i na obszarach przyległych 
do jego granic. 

Z perspektywy samorządu województwa narzędzia planistyczne na szczeblu woje-
wódzkim mają na celu przede wszystkim:

• zapewnienie lokalizacji i realizacji funkcji publicznych istotnych dla wo-
jewództwa;
• uwzględnienie kluczowych elementów wspólnej infrastruktury publicz-
nej o znaczeniu krajowym i regionalnym w planach gmin (np. dróg woje-
wódzkich, infrastruktury transportowej itp.);
• ochronę wspólnych dla województwa zasobów środowiskowych, przyrod-
niczych, krajobrazowych i kulturowych poprzez wskazanie obszarów chro-
nionych w planach gmin.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa nie jest aktem prawa miej-
scowego, choć studia gminy i plany miejscowe muszą być z nim zgodne. Realny 
wpływ na zagospodarowanie na poziomie gmin ogranicza się do określenia za-
dań o znaczeniu ponadlokalnym (krajowym, wojewódzkim lub metropoli-
talnym), które powinny być uwzględnione przez gminy. Plan zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru metropolitalnego zawiera także, analogicznie 
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do planu dla całości województwa, ogólne sugestie dotyczące rozwoju przestrzen-
nego gmin, w tym wskazanie głównych kierunków rozwoju funkcji gospodar-
czych, osiedleńczych, turystycznych i rekreacyjnych tak, aby zapewnić skoordyno-
wany rozwój metropolii. Plan dla obszaru metropolitalnego jest uszczegółowieniem 
planu zagospodarowania województwa. 

Plany wojewódzkie mogą wpływać na politykę przestrzenną gmin tylko 
w ograniczonym stopniu. Nie mogą one bezpośrednio narzucać, w jaki sposób 
gminy wyznaczają swoje tereny rozwojowe ani jak definiują ich przeznaczenie. Stu-
dia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin są uzgad-
niane przez zarząd województwa w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu za-
gospodarowania przestrzennego województwa. Plany te nie rozwiązują też 
problemu braku koordynacji w zagospodarowaniu między poszczególnymi samo-
rządami, której skutkiem może być np. suburbanizacja czy nadmiar rezerw terenów 
pod zabudowę. Pomagają jednak w ustaleniu wspólnego kierunku działania w ra-
mach obszaru metropolitalnego.

Gmina, przystępując do sporządzenia swojego studium, uzyskuje od marszałka wo-
jewództwa wniosek z informacją o elementach planu zagospodarowania wojewódz-
twa do uwzględnienia w dokumencie. Mechanizmem wypracowanym w ramach 
OMG-G-S jest także „dialog terytorialny”, czyli współpraca służb planistycznych 
marszałka i gminy przy pracy nad studium w celu wypracowania wspólnych roz-
wiązań i uwzględnienia ustaleń planu województwa. 

W przypadku braku narzędzi prawnych gwarantujących współpracę, pozostaje ona 
dobrowolnym wyborem gmin. Ustawa o planowaniu zobowiązuje jedynie do uzy-
skania opinii gmin sąsiednich o projektach studiów gminy i planów miejscowych. 
W praktyce dostosowanie się do ich wyniku pozostaje wyborem gminy sporządza-
jącej te dokumenty. Organizacja gmin w obszarze metropolitalnym może stanowić 
forum kooperacji między gminami. Może ona obejmować takie inicjatywy, 
jak np. wspólne gromadzenie i analiza danych przestrzennych (patrz przykład Wro-
SIP w rozdziale 8.4.) lub monitoring zmian w przestrzeni (przykładem jest np. stu-
dium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej, opisane 
w rozdziale 2.2.).

Warto wspomnieć, że najnowsze zmiany w ustawie o planowaniu56 wprowadziły 
m.in. obowiązek uwzględnienia migracji w ramach miejskich obszarów funk-
cjonalnych ośrodka wojewódzkiego przy analizach potrzeb i możliwości roz-
woju gmin w ich studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego. Nowe narzędzia, wprowadzone przez tzw. „ustawę krajobrazową”57 
oraz ustawę o związkach metropolitalnych, mogą wzmocnić wpływ narzędzi wyż-
szej rangi na planowanie lokalne. Choć ich wprowadzenie jest odsunięte w czasie58, 
w przyszłości mogą wzmocnić planowanie w skali metropolitalnej.

Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego 
Integralną częścią planu zagospodarowania przestrzennego województwa jest plan 
zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrod-
ka wojewódzkiego59, a jako szczególny jego przypadek – plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru metropolitalnego. Pierwszy taki dokument w Polsce został 
przygotowany dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S) 

56  Wprowadzone m.in. w u.r.
57  u.z.w.n.o.k.z.w.n.o.k.
58  W chwili tworzenia podręcznika trwały prace nad rozporządzeniami wykonawczymi do u.z.w.n.o.k.z.w.n.o.k. Dodatkowo sama 
ustawa daje limit trzech lat od jej wejścia w życie na sporządzenie takiego audytu. 
59  Art. 39 ust. 6 i 7 u.p.zam.p.
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przez samorząd województwa pomorskiego i Pomorskie Biuro Planowania Regio-
nalnego, we współpracy z Biurem Rozwoju Gdańska, Biurem Planowania Prze-
strzennego Miasta Gdynia, Stowarzyszeniem OMG-G-S i przy udziale tworzących 
je gmin. W związku z trwającą dyskusją o przyszłości ustawy metropolitalnej, obo-
wiązujące obecnie plany zagospodarowania przestrzennego województwa oraz plan 
zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego będą w najbliższym 
czasie podstawowymi narzędziami stosowanymi dla planowania obszarów metro-
politalnych.

Plan zagospodarowania dla obszaru metropolitalnego składa się z uwarunkowań 
(opisu stanu istniejącego) i zapisu polityki przestrzennej (kierunków działania 
dla województwa i gmin). Część dotycząca przestrzeni zawiera wskazania, jak re-
alizować politykę gmin, aby osiągnąć wspólny efekt - dobrze zaplanowaną prze-
strzeń. Przykładowo w Planie Zagospodarowania Obszaru Metropolitalnego Gdań-
sk-Gdynia-Sopot są one zapisane w postaci celu polityki oraz zasad 
proponowanego sposobu działania i ustaleń - decyzji o realizacji konkretnych dzia-
łań, np. inwestycji celu publicznego. Dotyczą one szeregu zagadnień, które są istot-
ne dla wszystkich gmin, m.in.:

• Wskazanie, jaką rolę pełnią gminy w obszarze metropolitalnym i jego 
strukturze osadniczej;
• Pokazanie sposobu ograniczania suburbanizacji - ograniczenia zabudowy 
na terenach otwartych i tych, które powinny mieć pierwszeństwo zabudo-
wy ze względu na dobry dostęp do usług i transportu;
• Określenie standardu dostępności do usług publicznych i ich obszarów ob-
sługi dla mieszkańców obszaru metropolitalnego.
• Wskazanie lokalizacji funkcji metropolitalnych;
• Wskazanie struktury i hierarchii sieci dróg ponadlokalnych, a także zasad 
rozwoju infrastruktury transportu zbiorowego, w tym węzłów integracyj-
nych;
• Określenie kierunków rozwoju systemów infrastruktury technicznej - za-
opatrzenia w energię elektryczną, gaz, paliwa płynne;
• Wskazanie zasad rozwoju energetyki odnawialnej;
• Wskazanie obszarów utworzenia parków kulturowych;
• Wyznaczenie sieci szlaków rowerowych o znaczeniu ponadlokalnym.

W Planie Zagospodarowania Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
najważniejsze informacje planu są zapisane w postaci ustaleń dotyczących decyzji 
o realizacji konkretnych działań. Są to głównie inwestycje celu publicznego o zna-
czeniu ponadlokalnym - liniowe (drogi, sieci infrastruktury technicznej), obszaro-
we lub punktowe (np. obiekty). Muszą one być zawarte w zapisach studium gminy 
i planach miejscowych poszczególnych gmin. Brak ich uwzględnienia może skut-
kować brakiem uzgodnienia projektu tych dokumentów przez zarząd wojewódz-
twa.

Plan zawiera także inne ustalenia, takie jak wytyczne, w których wskazano pro-
blem wymagające rozwiązania poprzez działania gminy, samorządu województwa 
lub działania wspólne. Dodatkowo plan zawiera rekomendacje, które mogą być re-
alizowane dobrowolnie przez gminę. Wszystkie te ustalenia mają na celu wprowa-
dzenie zasad wspólnego kształtowania przestrzeni metropolii. 
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Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego związku metropolitalnego 
W przyszłości bardziej zaawansowanym narzędziem koordynacji może stać się ra-
mowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania związku metropoli-
talnego, zwane dalej „studium metropolitalnym”. Rolą takiego dokumentu byłoby 
koordynowanie działań gmin przy uwzględnieniu ustaleń planu zagospodarowa-
nia województwa. 

Studium metropolitalne ma być dokumentem nadrzędnym dla gmin funkcjonują-
cych w związku międzygminnym i wiążącym w stosunku do gmin związku me-
tropolitalnego przy sporządzaniu ich własnych studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego60. Ma powstać, aby zrealizować wspólne cele 
związku, takie jak kształtowanie ładu przestrzennego czy budowa wspólnych sys-
temów transportowych61.

Ustalenia studium metropolitalnego mają zawierać następujące ustalenia62:

• zasady i obszary rozwoju systemów komunikacji, w tym dróg publicznych, 
z podziałem na klasy i kategorie, a także wytyczne odnośnie rozbudowy 
infrastruktury technicznej oraz rozmieszczenie innych inwestycji celu pu-
blicznego o znaczeniu metropolitalnym63;
• zasady i obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, ponadregio-
nalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych, ochrony uzdrowisk 
oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
mających znaczenie dla całości obszaru metropolitalnego, w szczególności 
w odniesieniu do sposobów realizacji infrastruktury technicznej64; 
• wskazanie maksymalnych powierzchni pod zabudowę, z podziałem na ro-
dzaje zabudowy oraz gminy65.

Ustalenia te mają obejmować tylko elementy niezbędne dla zapewnienia spójności 
przestrzenno-gospodarczej metropolii. Studium metropolitalne może stanowić 
uszczegółowienie ustaleń planu województwa, ale może też zawierać propo-
zycje generowane przez gminy - członków związku. 

Sporządzanie bilansu terenów miałoby następować w takim samym trybie, jak w przy-
padku studium gminy66, przy uwzględnieniu potrzeb i możliwości rozwojowych 
metropolii. Bilans określa ilość terenów zabudowanych oraz skalę wyznaczania no-
wych obszarów pod zabudowę na podstawie analiz potrzeb i możliwości rozwoju 
gmin. Sporządzanie bilansu dla całości obszaru metropolitalnego umożliwia porów-
nanie wszystkich rezerw terenowych i pozwala na wspólnie negocjowanie limitów 
nowych terenów inwestycyjnych dla gmin, co pozwoli na zmniejszenie konkuren-
cji i zredukowanie „rozlewania się” zabudowy. 

Oznacza to uwzględnienie uwarunkowań mających na celu określenie zakresu te-
renów rozwoju w skali związku metropolitalnego, w tym m.in.:

• prognozy demograficzne (wzrostu lub spadku liczby mieszkańców) i mi-
gracji w ramach obszaru;

60  Art. 37o ust. 6 u.p.z.p.
61  Zadania publiczne związku określa art. 12 ust. 1 u.z.m.
62  Art. 37o ust. 3 u.p.i.z.p
63  Art. 37o ust. 2 pkt. 1 u.p.i.z.p.
64  Art. 37o ust. 2 pkt. 2 u.p.z.p.
65  Art. 37o ust. 2 pkt. 4 u.p.z.p.
66  Art. 37o ust. 4 u.p.z.p.
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• możliwości finansowania przez gminy oraz związek metropolitalny sieci 
transportowej oraz infrastruktury technicznej i społecznej, służących reali-
zacji zadań własnych tych jednostek.

Wymóg finansowania odnosi się zarówno do wspólnych zadań związanych z kształ-
towaniem obszaru metropolitalnego, np. realizacji wspólnej infrastruktury, trans-
portu zbiorowego, dróg oraz sieci uzbrojenia, jak i zadań własnych gmin, związa-
nych z przygotowaniem terenów pod zabudowę. Sporządzenie studium 
metropolitalnego może wymagać zmiany studiów gmin związku (po uchwaleniu 
dokumentu dla całości obszaru metropolitalnego). Gminy mogą zadecydować, 
czy wykonanie nowych opracowań byłoby powierzone związkowi metropolitalne-
mu. Ustawa dopuszcza takie działanie w ramach porozumienia o realizacji zadań 
publicznych, do których należy m.in. kształtowanie ładu przestrzennego.

Studium metropolitalne, jeśli zostaje wprowadzone67, ma działać jako wspólne zo-
bowiązanie wszystkich gmin tworzących obszar metropolitalny. Podobnie 
jak studium gminy, dokument ten wskazuje, jak planować, aby rozwijać metropo-
lię i uniknąć problemów takich jak suburbanizacja. 

Audyt krajobrazowy 
Wejście w życie tzw. „ustawy krajobrazowej”68 wiązało się ze zmianami w kilku 
ustawach związanych z planowaniem przestrzennym i ochroną dziedzictwa kultu-
rowego. Do ustawy o planowaniu przestrzennym został dodany zapis o konieczno-
ści wykonania tzw. audytu krajobrazowego. Odpowiedzialne są za to organy sa-
morządu województwa69 - sporządza go zarząd województwa, a zatwierdza sejmik. 
Audyt powinien być sporządzany przynajmniej raz na 20 lat i obejmować kwestie 
krajobrazowe na obszarze całego województwa.
 
Audyt powinien zawierać informacje na temat priorytetowych krajobrazów, par-
ków kulturowych, krajobrazowych i narodowych, rezerwatów przyrody, obszarów 
chronionego krajobrazu, obiektów z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO i ob-
szarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO. Nnależy także wskazać obszary i obiek-
ty proponowane do umieszczenia na tych listach. Ponadto audyt powinien wyka-
zać zagrożenia wobec możliwości zachowania wartości tych krajobrazów 
oraz zarekomendować sposób ich kształtowania i ochrony70.

Zarząd województwa informuje w drodze obwieszczenia o przystąpieniu do spo-
rządzenia projektu audytu, a także zasięga opinii regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska, wojewódzkiego konserwatora zabytków, dyrektorów parków narodo-
wych i krajobrazowych oraz rad gmin położonych na terenie województwa71. Po-
dobnie jak inne dokumenty planistyczne, projekt audytu należy wyłożyć do pu-
blicznego wglądu. Ogłoszenie o wyłożeniu (na okres co najmniej 30 dni) powinno 
być zamieszczone w lokalnej prasie oraz jako obwieszczenie w urzędzie marszał-
kowskim co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia. Wszyscy zainteresowani mo-
gą składać uwagi przez cały czas wyłożenia i przez 14 dni po jego zakończeniu. 
O nierozpatrzonych uwagach rozstrzyga sejmik, podejmując uchwałę o przyjęciu 
projektu audytu. 

67  Przyszłość tego narzędzia zależy od wprowadzenia dodatkowych rozwiązań prawnych, m.in. wprowadzenia w życie rozporzą-
dzeń wykonawczych do ustawy.
68  u.z.n.u.z.w.n.o.k. 
69  Art. 38. u.p.z.p.
70  W sposób zgodny z u.o.p. i u.o.z.o.z.
71  Jeśli organy te przedstawią opinii w ciągu 30 dni zakłada się, że jest ona pozytywna. na podst. art. 38b ust. 2 pkt. 2 u.p.i.z.p
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Rekomendacje i wnioski zawarte w audycie należy uwzględnić w studium uwarun-
kowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy oraz wykonywanych na jego 
podstawie miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

W kierunkach studium gminy należy uwzględnić m.in. kierunki zmian w jej struk-
turze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z audytu 
krajobrazowego72. Oznacza to m.in. określenie granic krajobrazów prioryteto-
wych73. Studium gminy i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to na-
rzędzia pozwalające na negocjacje z władzami województwa w sprawie ustalania 
granic parków krajobrazowych74 oraz obszarów chronionego krajobrazu75.

Studium gminy i plany miejscowe pozwalają na ocenę, czy proponowany zakres 
i ochrona poszczególnych obszarów76 nie ograniczają możliwości rozwojowych 
gminy.

Relacje pomiędzy dokumentami planistycznymi na szczeblu kraju, woje-
wództwa oraz w gminie 
Poniżej podsumowano główne powiązania i zależności pomiędzy różnymi narzę-
dziami a planowaniem w gminie, w tym:

• planowanie na szczeblu wojewódzkim i gminnym, w szczególności narzędziami 
dla wspólnego planowania w ramach obszaru metropolitalnego;
• powiązanie między planowaniem lokalnym a rewitalizacją.

72  Art. 10 ust. 2 pkt. 1) lit. a). u.p.z.p.
73  Art. 10 ust. 1 pkt. 4a) u.p.z.p.
74  Art. 16 ust. 4b u.o.p.
75  Art. 23 ust 3b u.o.p.
76  Art. 17 ust. 1a u.o.p. - w szczególności ustalenia zakresu ochrony parku krajobrazowego w zależności od posiadania przez gminę 
planu miejscowego oraz art. 19 ust. 6e u.o.p. w zakresie możliwości odmowy uzgodnień planu ochrony w zależności od ustaleń 
studium i planu miejscowego. Analogicznie przepisy w art. 23a ust. 7 w odniesieniu do ustaleń obszaru chronionego krajobrazu.
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19.  Relacje między dokumentami planistycznymi i ich zasięg terytorialny (obszar, dla którego 
sporządzany jest dokument). Pokazano obecny stan prawny, bez zmian wprowadzonych tzw. 
ustawą metropolitalną77. Opr. własne.

77  u.z.p.
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20.  Powiązania pomiędzy dokumentami planistycznymi. Opr. własne.

W praktyce studium gminy jest najważniejszym łącznikiem z planami szczebla kra-
jowego i wojewódzkiego a planowaniem lokalnym. Na jego treść mogą wpływać 
m.in. ustalenia planu zagospodarowania województwa i uszczegółowione wskaza-
nia dla obszaru metropolitalnego. Wraz z pojawieniem się nowych narzędzi, stu-
dium gminy będzie musiało uwzględniać ich ustalenia, m.in. treść audytu krajobra-
zowego czy wprowadzonego w ramach ustawy metropolitalnej78 tzw. studium 
metropolitalnego. 

Powiązania między dokumentami, określone zapisami ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, zostały określone poniżej:

Plan zagospodarowania 
województwa

Plan zagospodarowania 
obszaru metropolitalnego*

Audyt krajobrazowy**

Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodaro-
wania obszaru (tzw. „stu-
dium metropolitalne”)***

Uwagi: *w przypadku jego sporządzenia; **w przypadku, w którym audyt został przyjęty przez sejmik woje-
wództwa,przy czym brak audytu nie wstrzymuje prac planistycznych nad studium gminy; ***ustalenia studium 
metropolitalnego są wiążące tylko dla gmin wchodzących w skład związku metropolitalnego.

Samorząd 
województwa

Samorząd 
województwa

Samorząd 
województwa

Związek 
metropolitalny

• Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu ponadlokalnym;
• Granice i obszary zagospodarowania obsza-
rów funkcjonalnych;
• Granice obszarów podlegających ochronie 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowe-
go, dziedzictwa kulturowego, zabytków 
i dóbr kultury współczesnej;
• Obszary zagrożenia powodzią;
• Granice obszarów zamkniętych i ich stref 
ochronnych;
• Obszary złóż kopalnych.

• Jak wyżej, lecz w odniesieniu do granic ob-
szaru metropolitalnego.

• Lokalizacja tzw. krajobrazów prioryteto-
wych;
• Granice i lokalizację obszarów krajobrazu 
podlegających ochronie;
• Rekomendacje i wnioski odnośnie kształto-
wania krajobrazu;
• Określenie lokalnych form architektonicz-
nych.

• Zasady i obszary rozwoju układu transpor-
towego i infrastruktury technicznej w obsza-
rze metropolitalnym oraz rozmieszczenie in-
westycji celu publicznego o znaczeniu 
metropolitalnym;
• Zasady i obszary ochrony środowiska, przy-
rody i krajobrazu, regionalnych korytarzy 
ekologicznych, ochrony dziedzictwa kulturo-
wego dla całości obszaru metropolitalnego, 
w szczególności w odniesieniu do infrastruk-
tury technicznej;
• Bilans terenów rozwojowych w skali obsza-
ru metropolitalnego.

Nazwa dokumentu Organ sporządza-
jący dokument 

Najważniejsze powiązania 
ze studium gminy

78  u.z.m. 
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Krajowa Polityka Miejska 
Z uwagi na znaczenie miast i ich obszarów funkcjonalnych w procesach rozwoju 
kraju oraz konieczność określenia tego, jak państwo ma działać na rzecz ich zrów-
noważonego rozwoju, w 2015 roku przyjęto Krajową Politykę Miejską (KPM). Jest 
to dokument definiujący cele i kierunki rozwoju miast, określone w średniookreso-
wej strategii rozwoju kraju oraz krajowej strategii rozwoju regionalnego79. Polity-
ka Miejska działa jak instrukcja pokazująca, jakie zmiany w prawie i programy 
działania należy wprowadzić, aby wzmocnić miasta i pomóc im w rozwiązaniu 
ich problemów.

KPM została zorganizowana wokół dziesięciu wątków tematycznych, wspólnie 
wpływających na jakość życia w mieście:

 • kształtowanie przestrzeni;
 • partycypacja publiczna; 
 • transport i mobilność miejska;
 • niskoemisyjność i efektywność energetyczna; 
 • rewitalizacja; 
 • polityka inwestycyjna; 
 • rozwój gospodarczy; 
 • ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu; 
 • demografia; 
 • zarządzanie obszarami miejskimi.

Każdy z rozdziałów KPM zawiera krótką diagnozę problemu oraz wskazanie moż-
liwego kierunku działania. Pierwszymi efektami jej wprowadzenia było wdrożenie 
nowej ustawy o rewitalizacji80 i realizacja programów pilotażowych w Łodzi, Wał-
brzychu i Bytomiu. Pierwsze doświadczenia z Łodzi zostały zawarte w Centrum 
Wiedzy81, jako otwarta biblioteka dobrych praktyk. Jednym z efektów przyjęcia 
KPM jest przystąpienie do zmian w systemie planowania i pracy nad nowym Ko-
deksem Urbanistyczno-Budowlanym.

W maju 2016 r. państwa członkowskie przyjęły Pakt Amsterdamski, ustanawiający 
Agendę Miejską Unii Europejskiej. Jest to inicjatywa mająca na celu lepszą integra-
cję państw UE oraz udział samorządów w tworzeniu polityk miejskich82. Agenda 
dotyka szeregu zagadnień związanych z miastem, m.in. adaptacji miast do zmian 
klimatu, mobilności miejskiej, zielonej energetyki, jakości powietrza, mieszkalnic-
twa, migracji, walki z biedą i rozwoju miejskiej gospodarki, ewolucji usług cyfro-
wych czy zrównoważonego użytkowania gruntów. W przyszłości jej ustalenia bę-
dą wpływały na kształt polityk państw członkowskich oraz polityki rządu w sprawie 
miast. 

79  OECD, 2011.
80  u.r.
81  www.centrumwiedzy.org
82  źródło: https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda-eu
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2.2.  Inne narzędzia planowania przestrzennego poza planami miejscowymi

Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju planowanie ma na celu nie tylko 
ustalenie sposobu użytkowania terenu, ale ma pomóc w skutecznym i całościowym 
zarządzaniu przestrzenią gminy. Władze gminy muszą dążyć do skoordynowania 
planowania realizowanego przez studia gminy i plany miejscowe z:

 • planowaniem strategicznym - strategiami rozwoju gminy;
 • planowaniem finansowym i inwestycyjnym;
 • zasadami ochrony dziedzictwa kulturowego;
 • zasadami ochrony środowiska, w tym z inwestycjami środowiskowymi;
 • planowaniem transportu, w tym zbiorowego;
 • innymi planami operacyjnymi, np. rewitalizacją;
 • plany zarządzania mieniem komunalnym, w tym planami realizacji   
 mieszkalnictwa publicznego.

Narzędziami realizacji tych założeń są takie dokumenty, jak np. strategia rozwoju 
gminy, która określa ogólny kierunek polityki rozwoju gminy - jego wyrazem mo-
gą być ustalenia studium gminy. Równie istotną rolę odgrywa budżet gminy i pla-
ny finansowe, decydujące o tym, czy koncepcje zapisane w planach miejscowych 
zostaną rzeczywiście zrealizowane. Istotne są zwłaszcza ustalenia związane z finan-
sowaniem infrastruktury, m.in. dróg i kanalizacji. 

Ważną rolę odgrywają także plany operacyjne, np. programy rewitalizacji, które łą-
czą programowanie inwestycji z działaniami społecznymi i planowaniem przestrze-
ni oraz instytucje doradcze, takie jak Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne.

 2.2.1. Komisje urbanistyczno-architektoniczne 

Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne (KUA) to organy doradcze, których za-
daniem jest przede wszystkim opiniowanie projektów dokumentów planistycznych. 
Komisje skupiają osoby z wykształceniem i przygotowaniem eksperckim, związane 
z teorią i praktyką planowania. Z reguły są to doświadczeni urbaniści lub przedsta-
wiciele instytucji zajmujących się planowaniem, a ich zadaniem jest ocena projek-
tów opracowań planistycznych. Komisja powinna działać niezależnie od wykonaw-
ców projektów planu - biur planistycznych czy firm zewnętrznych - aby dostarczać 
niezależne opinie. W gminach posiadających komisję jej pracę organizuje wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta.

Komisje są powoływane w zależności od zakresu merytorycznego ich działania:

• Główna Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna jest organem do-
radczym powoływanym przez ministra właściwego do spraw budownictwa; 
• Wojewódzka Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna jest powo-
ływana przez marszałka województwa, a jej zadania obejmują opiniowanie 
planów na szczeblu wojewódzkim;
• Powiatowe Komisje Architektoniczno-Urbanistyczne mogą być po-
woływane przy starostwie jako organ doradczy powiatu lub gmin wcho-
dzących w skład powiatu, nie posiadają własnej komisji ani – co również jest 
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dopuszczalne - nie powierzyły pełnienia tej funkcji komisjom działającym 
w innych gminach;
• Gminna lub Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna to 
organ powoływany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i pełnią-
cy funkcje doradcze w gminie. Może je pełnić również w innych gminach 
na drodze porozumienia wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

2.2.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego a planowanie

Zabytki i krajobraz kulturowy
Cenne fragmenty przestrzeni gminy, m.in. obiekty wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO, obiekty i obszary uznane za Po-
mnik Historii, obiekty i układy o statusie zabytków83, wybitne obiekty architekto-
niczne czy cenne założenia parkowe, mogą być skuteczniej chronione dzięki pla-
nowaniu przestrzennemu. Wszystkie te elementy wspólnie tworzą krajobraz 
kulturowy84. Ich potencjał wpływa na rozwój regionów dzięki zwiększaniu ich atrak-
cyjności turystycznej85, budowaniu i wzmacnianiu tożsamości kulturowej oraz po-
prawie jakości życia dzięki podnoszeniu estetyki otoczenia86. Ponieważ celem pla-
nowania jest wskazanie, jak kształtować całościowo przestrzeń, uwzględniając 
zarówno jej istniejące elementy, jak i nowe działania, narzędzia planistyczne stano-
wią odpowiedni środek ochrony wartości kulturowych gmin. 

Rola polityki planistycznej gminy w ochronie dziedzictwa kulturowego
Gminy mają dużo możliwości decydowania o tym, jak skutecznie chronić swoje 
walory kulturowe. Planując, określają zasady ochrony i dostosowania przestrzeni 
o wysokich walorach kulturowych do współczesnych i przyszłych potrzeb, wyma-
gań mieszkańców czy lokalizacji nowej zabudowy. Dokonują tego mając na uwa-
dze interesy właścicieli i unikając lokalnych konfliktów87. W praktyce ochrona dzie-
dzictwa kulturowego jest realizowana wspólnie przez służby ochrony zabytków 
(konserwatorów zabytków), władze gminy oraz właścicieli terenów i obiektów za-
bytkowych. Ponieważ ochrona zabytków także należy do zadań własnych gminy88, 
aby ją realizować, samorząd może oprzeć się na kilku narzędziach89. Podstawowym 
dokumentem jest gminny program opieki nad zabytkami90, który obejmuje ca-
łościową informację o zasobie zabytków i określa sposób zarządzania nim. Program 
zawiera m.in. wykaz i ocenę stanu tego zasobu, cele i priorytety jego ochrony 
oraz źródła finansowania. Jeśli gmina posiada taki program, jego wytyczne muszą 
być uwzględnione w studiach i planach91.

83  „Zabytek” jest przedmiotem ochrony i opieki, definiowanym jako „nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, bę-
dące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zacho-
wanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”. Art. 3 pkt 1 u.o.z.o.z.
84  Definicja krajobrazu kulturowego to „postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy przyrodnicze i wytwory cy-
wilizacji, historycznie ukształtowana w wyniku działania czynników naturalnych i działalności człowieka”. Art. 3 ust. 1 pkt. 14 
u.o.z.o.z.
85  Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, 2010.
86  Cullen, 2011.
87  Wymaga tego art. 1 ust. 2 pkt 4 u.p.z.p., według którego w planowaniu należy uwzględnić m.in. „wymagania ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej”.
88  Art. 7 pkt. 9 u.s.g. wskazuje jako zadania własne m.in. sprawy „kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury 
oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”.
89  Art. 18 u.o.z.o.z. określa pełen zakres dokumentów, w których uwzględnia się potrzeby ochrony i opieki zabytków.
90  Sporządzany obligatoryjnie w oparciu o art. 87 u.o.z.o.z.
91  Art. 19 ust. 2 u.o.z.o.z.
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 Cztery główne formy ochrony zabytków, wynikające z zapisów ustawy, to:

 • wpis do rejestru zabytków;
 • wpis na listę Skarbów Dziedzictwa; 
 • ustalenia w dokumentach planistycznych;
 • uznanie za pomnik historii; 
 • utworzenie parku kulturowego.

Zastosowanie części z tych form, m.in. zapisów dokumentów planistycznych 
czy utworzenia parku kulturowego, leży w kompetencjach gmin. Samorządy mo-
gą też wnioskować o stosowanie pozostałych, np. wpisu do rejestru. 

Ponieważ ochrona dziedzictwa kulturowego ma wymiar przestrzenny, ustalenia 
ochrony są także określane i zapisywane w gminnych dokumentach plani-
stycznych:

• w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy;
• w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w decy-
zjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
• w uchwale określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej ar-
chitektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
• w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 
• decyzji o warunkach zabudowy; 
• decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
• decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

W dokumentach tych uwzględnia się zarówno zabytki objęte ochroną w rejestrze 
zabytków, jak i w gminnej ewidencji zabytków92. Jest to istotna różnica, gdyż wpis 
do rejestru, w przeciwieństwie do ewidencji, jest uznawany za prawną formę ochro-
ny93. Dlatego też dokumenty planistyczne, np. plany miejscowe, mogą stanowić 
ważne narzędzie dla kształtowania ochrony dziedzictwa w gminie. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny a ochrona dziedzictwa kulturowego
Studium gminy, jako główny, strategiczny dokument gminy, pozwala na planowa-
nie ochrony i opieki zabytków w kontekście całościowego obszaru gminy oraz za-
wiera wytyczne dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Za-
kres dokumentu obejmuje ustalenie uwarunkowań i wyznaczenie kierunków 
związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego: „ustalenia dotyczące zasad ochro-
ny dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej powinny 
zawierać w szczególności wytyczne określania tych zasad w planach miej-
scowych, wynikające z potrzeb ochrony zabytków i parków kulturowych, o któ-
rych mowa w art. 19 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami”94.

Studium gminy ma zatem łączyć cele potrzeby ochrony dziedzictwa z celami poli-
tyki gminy. Jego zakres powinien obejmować (w zależności od potrzeb)95 następu-
jące elementy:

92  Art. 19 ust 1 i ust. 1a u.o.z.o.z.
93  Art. 7 u.o.z.o.z.
94  §6 ust 4 Rozporządzenie wykonawcze u.p.z.p.
95  u.p.z.p.
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•  Identyfikacja istniejącego zasobu dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz jego waloryzacja
Wykaz powinien wskazać istniejący zasób, m.in. historyczne układy urba-
nistyczne i zespoły urbanistyczne (np. zespoły przemysłowe czy mieszka-
niowe), historyczne zespoły zieleni komponowanej (parki, ogrody), histo-
ryczne obiekty: obiekty sakralne, użyteczności publicznej, budynki 
mieszkaniowe, zabudowę przemysłową, małą architekturę i wyposażenie 
przestrzeni publicznych, zasób archeologiczny, miejsca pamięci narodowej, 
zabytki niematerialne, szczególne miejsca w historii gminy czy dobra kul-
tury współczesnej. Waloryzacja powinna wskazać całość elementów zaso-
bu, w tym jego najcenniejsze elementy oraz sposób ich ochrony. Identyfi-
kacja zasobu powinna być realizowana zarówno o oparciu o wskazania 
z ewidencji zabytków (rejestru, danych gminnej ewidencji zabytków, wpi-
su na listę UNESCO), jak i wyników inwentaryzacji i waloryzacji, wyko-
nanych przez zespoły projektowe w trakcie prac planistycznych.

•  Analiza kondycji i diagnoza stanu dziedzictwa kulturowego gminy
Powinna zawierać ocenę kondycji samego zasobu, np. ocenę stopnia jego 
autentyczności, zachowania, przekształceń i stopnia ochrony. Diagnozy mo-
gą obejmować także inne elementy, m.in. analizę stanu własnościowego, 
inwestycji budowlanych realizowanych w obiektach będących elementami 
dziedzictwa gminy czy skuteczności gminnych programów związanych 
z obiektami objętymi ochroną.

•  Identyfikacja uwarunkowań, zagrożeń i potrzeb rozwoju dziedzic-
twa 
W części poświęconej uwarunkowaniom należy uwzględnić następujące 
elementy:

• identyfikację (wykaz) istniejącego zasobu dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz jego ocenę;
• analizę kondycji i diagnozę stanu dziedzictwa kulturowego gminy;
• wyszczególnienie uwarunkowań, zagrożeń i potrzeb rozwoju dzie-
dzictwa kulturowego;
• uwarunkowania wynikające ze „stanu środowiska, w tym stanu rolni-
czej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wod-
nych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym 
„krajobrazu kulturowego”; 
• ocenę stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kul-
tury współczesnej; 
• rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym 
lub określenie przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów prioryte-
towych96.

•  Określenie kierunku polityki przestrzennej dla całości gminy 
Ustalenia odnoszą się do kierunków rozwoju gminy. Powinny zawierać re-
komendacje odnośnie polityki ochrony zabytków i krajobrazu kulturowe-
go oraz ich powiązań z planowaniem. Oznacza to np. wskazanie, jak obiek-
ty o walorach kulturowych mogą wspierać rozwój gminy. W kierunkach 

96  Art. 10 ust. 1. pkt 3, 4 i 4a u.p.z.p.
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studium gminy należy także określić, jak najważniejsze ustalenia powinny 
być wprowadzone do planów miejscowych. Należy wskazać następujące 
kierunki zagospodarowania gminy, związane z dziedzictwem kulturowym, 
zbieżne z gminnym programem opieki nad zabytkami i założeniami poli-
tyki przestrzennej dla całości gminy:

• „obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony 
przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk; 
• obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej”97.

Przy sporządzaniu studium gminy należy wykonać uzgodnienia z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków98.

Ochrona dziedzictwa kulturowego w miejscowych planach zagospodarowa-
nia przestrzennego
Zakres merytoryczny planów miejscowych obejmuje ustalenia gminnego progra-
mu opieki nad zabytkami. Zgodnie z ustawąo ochronie zabytków oraz jej rozpo-
rządzeniem wykonawczym muszą być w nich zawarte informacje o zasadach ochro-
ny dziedzictwa kulturowego (w tym krajobrazów kulturowych) i dóbr kultury 
współczesnej, zwłaszcza nakazy, zakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu tere-
nów99. Projekt planu wymaga uzgodnienia z właściwym wojewódzkim konserwa-
torem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zarządem województwa w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobra-
zowego100.

Parki kulturowe
Istnieją dwie drogi ustanowienia parku kulturowego: przez rozporządzenie Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej lub uchwałę rady gminy. Rada, po zasięgnięciu opi-
nii wojewódzkiego konserwatora zabytków, ogłasza informację o przystąpieniu 
do prac nad utworzeniem parku kulturowego i umożliwia składanie wniosków 
do projektu101. Należy wówczas określić nazwę parku kulturowego, jego granice, 
sposób ochrony, a także zakazy i ograniczenia na tym obszarze. Wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta sporządza plan ochrony, który zatwierdza rada gminy. Jeśli ob-
szar parku wykracza poza granice jednej gminy, może zostać utworzony i zarzą-
dzany na podstawie zgodnych uchwał rad poszczególnych gmin lub związków gmin, 
objętych granicami parku.
 
Obszar parku musi zostać objęty planem miejscowym, a w studium gminy uwzględ-
nia się jego ochronę. Konieczne jest określenie zakazów lub ograniczeń dotyczą-
cych robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, han-
dlowej lub usługowej, sposobu korzystania z zabytków nieruchomych, umieszczania 
nośników reklamowych i małej architektury oraz składowania odpadów102.

97  Art. 10 ust. 2. pkt 3 i 4 u.p.z.p.
98  Art. 11 pkt 6 lit. c u.p.z.p.
99  §4 ust. 4 Rozporządzenia wykonawczego o zakresie planu miejscowego oraz Art. 15 ust. 1 pkt. 3, 3a i 4 u.p.z.p.
100  Art. 17 pkt. 6 lit. b u.p.z.p.
101  Nie mniej niż 21 dni od ogłoszenia.
102  Art. 16 i 17 u.o.z.o.z.
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Parki kulturowe Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 

W OM G-G-S zlokalizowane są dwa parki kulturowe:

 •  Park Kulturowy Ośmiu Błogosławieństw we wsi Sierakowice
 •  Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”

Park Kulturowy Ośmiu Błogosławieństw został powołany w 2006 roku uchwa-
łą Rady Gminy. Obejmuje obszar, na którym znajduje się Ołtarz Papieski, dwa 
kościoły, grobowiec rodziny Łaszewskich oraz kapliczka Matki Boskiej. Zrealizo-
wany według projektu lokalnego artysty Jarosława Wójcika Ołtarz znajduje się 
w centrum Parku i upamiętnia wizytę Jana Pawła II na Pomorzu w 1999 r., rok 
2000 i przełom tysiąclecia oraz rok św. Wojciecha i tysiąclecie chrztu Polski. Jeden 
z kościołów to rekonstrukcja (w innym niż oryginalne miejscu) XIX-wiecznego 
drewnianego kościoła wykonanego techniką zrębową. Gospodarzem obiektu jest 
Gminny Ośrodek Kultury, a oprócz nabożeństw odbywają się tam m.in. wydarze-
nia kulturalne.

Na terenie Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”, 
w XIX-wiecznych obiektach architektury militarnej, od 2008 roku działa Centrum 
Hewelianum. Jest to ośrodek rekreacyjno-edukacyjny, popularyzujący nauki ścisłe 
i przyrodnicze. Atrakcyjna lokalizacja w centrum Gdańska, na Górze Gradowej 
z widokami na sylwetę miasta, przyciąga mieszkańców i turystów. Zarówno ada-
ptacja obiektów, jak i wystawy, zostały sfinansowane m.in. dzięki dotacjom Unii 
Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oprócz wy-
staw w Centrum prowadzone są pokazy, wykłady i zajęcia edukacyjne dla różnych 
grup wiekowych oraz imprezy historyczne i plenerowe. Adaptacja historycznego 
kompleksu na cele wystawienniczo-edukacyjne pozwoliła na jego ochronę przed 
niszczeniem i dewastacją (tylko niektóre obiekty były wcześniej użytkowane), 
na stworzenie nowych terenów rekreacyjnych w centrum miasta oraz wpłynęła 
na poprawę bezpieczeństwa na tym terenie.

21. Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich Twierdza Gdańsk. 
Fot. M. Arczyńska.



Jakie są narzędzia dla planowania gmin? Planowanie przestrzenne w gminach 

58

Ochrona dziedzictwa kulturowego a ochrona i kształtowanie krajobrazu
Ochrona dziedzictwa kulturowego jest powiązana z ochroną krajobrazu. Choć kom-
petencyjnie zadania te są rozdzielone (za ochronę zabytków odpowiadają służby 
konserwatora, a za ochronę krajobrazu - służby wojewody), obie służby odpowia-
dają za wspólną przestrzeń łączącą te dwa elementy, czyli ślady działań człowieka 
i zmian wywołanych siłami natury. Wynika to z konieczności respektowania za-
sad zrównoważonego rozwoju w planowaniu, co wymaga holistycznego spoj-
rzenia na całość krajobrazu. Odzwierciedla to definicja krajobrazu zawarta w usta-
wie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisy ustaw o ochronie 
przyrody i ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Studium Krajobrazu Kulturowego
Studium Krajobrazu Kulturowego to dokument przedstawiający zasób dziedzictwa 
kulturowego i ocenę stanu jego zachowania na danym obszarze, z określeniem za-
sad jego ochrony. Jest to opracowanie fakultatywne (nieobowiązkowe). Może być 
realizowane jako opracowanie branżowe dla potrzeb studium gminy. Składa się 
z części tekstowej i graficznej. Stanowi podstawową bazę informacji dla decyzji od-
nośnie ochrony zabytków w dokumentach planistycznych, jednak gmina nie posia-
da obowiązku jego opracowania. Przed włączeniem do założeń studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dokument powinien 
zostać zaopiniowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zakres doku-
mentu jest ustalany indywidualnie i może obejmować następujące elementy:

• zdefiniowanie zasobu dziedzictwa kulturowego i obowiązujących form 
ochrony;
• analizę historycznych uwarunkowań kształtowania krajobrazu i dziedzic-
twa kulturowego; 
• wnioski odnośnie kwestii ochrony krajobrazu kulturowego i zabytków, 
łącznie z wyodrębnieniem obszarów o walorach kwalifikujących je do ob-
jęcia ustawowymi formami ochrony zabytków;
• ocenę zgodności między potrzebą ochrony obszarów i obiektów zabytko-
wych a sposobami ich użytkowania;
• sugestie odnośnie kierunków działań dążących do ochrony krajobrazu kul-
turowego oraz wyznaczenie terenów, które wymagają ustanowienia strefy 
ochrony konserwatorskiej, wraz z określeniem przewidywanych granic pla-
nów miejscowych, które mają przewidzieć tę ochronę103.

 2.2.3. Ochrona przyrody i środowiska w gminie 

Zgodnie z wymaganiami prawa przy planowaniu uwzględnia się kwestie ochrony 
środowiska, w tym gospodarowanie wodami i ochroną gruntów rolnych i leśnych104. 
Główne zasady kształtowania polityki zrównoważonego rozwoju, jak i obszary pod-
legające prawnej ochronie przyrody, są wskazywane w dokumentach planistycz-
nych gminy - studium gminy i planach miejscowych.

Jednym z ważniejszych aspektów planowania, oprócz uwzględnienia wymogów 
prawnej ochrony przyrody, jest zbadanie, w jaki sposób inwestycje – zarówno ini-
cjowane przez prywatnych inwestorów, jak i publiczne – będą oddziaływały na śro-
dowisko. Kwestie te reguluje ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-

103 Welc-Jędrzejewska, 2011.
104  Art. 1 ust 2 pkt 3., u.p.z.p.
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wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ponadto wstąpienie Polski 
do Unii Europejskiej narzuciło konieczność dostosowania krajowych regulacji do po-
lityki wspólnotowej, również w zakresie ochrony środowiska. Jedną z najważniej-
szych zmian w tym zakresie stanowi wprowadzenie obszarów Natura 2000.

Zapisy dotyczące ochrony środowiska w dokumentach planistycznych
Najważniejszym dokumentem planistycznym, zawierającym ustalenia ochrony, jest 
studium gminy. W dokumencie tym wskazuje się „zasady ochrony środowiska i je-
go zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk”. Zawierają 
one jako minimum następujące informacje105:

• wytyczne określenia ich w planach miejscowych;
• zakres i ustalenia dla obszarów objętych ochroną przyrody, m.in. parków 
narodowych, rezerwatów, parków krajobrazowych i innych;
• ustalenia ograniczeń wynikających z ochrony uzdrowiskowej.

Dodatkowo studium gminy może obejmować planistyczne kierunki kształtowania 
zrównoważonego rozwoju i środowiska w zależności od potrzeb i ustaleń polityki 
realizowanej przez gminę, np:

• polityki adaptacji do zmian klimatu;
• ochrony przeciwpowodziowej i ochrony wód;
• ochrony jakości powietrza i klimatu akustycznego;
• ochrony gleb i kształtowania terenów rolnych;
• zasad kształtowania systemu terenów zielonych i aktywnych biologicznie 
– m.in. parków, skwerów, korytarzy ekologicznych;
• zasad zapewnienia przewietrzania miasta - realizacji klinów napowietrza-
jących, ograniczania niskiej emisji;
• innych ustaleń wspierających realizację postulatów zrównoważonego roz-
woju - m.in. postulatów budowy „miasta zwartego”. 

Ustalenia studium gminy wpływają na zapisy dotyczące ochrony zawarte w pla-
nach miejscowych.

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000
Polska jest zobowiązana przestrzegać dwóch ważnych dla środowiska międzynaro-
dowych dyrektyw, nazywanych potocznie ptasią106 i siedliskową107. Ich celem jest 
ochrona cennych dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy siedlisk przy-
rodniczych oraz utrzymanie bioróżnorodności. Państwa członkowskie są zobowią-
zane do wyznaczenia i ochrony takich obszarów lub odtworzenie ich właściwego 
stanu (wówczas wyznaczane są tzw. obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalnej 
ochrony siedlisk). Oznacza to zachowanie takiej liczebności populacji, która pozwo-
li na utrzymanie gatunku w siedlisku. Nie można ograniczać zasięgu siedlisk ani 
zmieniać ich struktury, jeśli mogłoby to wpłynąć negatywnie na chronioną tam 

105  Na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
106  Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. 
(Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7-25).
107  Dyrektywa 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7).
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faunę i florę. Polskie prawo regulujące ochronę środowiska oraz planowanie prze-
strzenne zostało dostosowane do tych ustaleń108.

Dyrektywy określają, które gatunki są zagrożone, priorytetowe oraz które gatun-
ki ptaków wędrownych zatrzymują się w krajach Unii. Poszczególne kraje indywi-
dualnie wyznaczają obszary ochrony, a Komisja Europejska dokonuje weryfikacji 
tego wyboru i ostatecznie je zatwierdza. Obszary Natura 2000 zajmuje prawie jed-
ną piątą powierzchni lądowej Polski i obejmują 849 obszarów siedliskowych i 145 
ptasich. Wszystkie obszary oznaczone są na stronie internetowej www.natura2000.
gdos.gov.pl

Obszar Ograniczonego Użytkowania
W niektórych przypadkach109 może się okazać, że na danym obszarze nie można 
dotrzymać pewnych standardów jakości środowiska, np. norm hałasu czy czystości 
powietrza. Dotyczy to takich inwestycji lub elementów infrastruktury, jak czysz-
czalnie ścieków, składowiska odpadów, kompostownie, trasy komunikacyjne, lot-
niska, linie i stacje elektroenergetyczne czy instalacje radiokomunikacyjne. Sejmik 
województwa ( jeśli negatywne oddziaływanie jest stałe) lub rada powiatu może 
wówczas przyjąć uchwałę o ustaleniu Obszaru Ograniczonego Użytkowania 
(OOU)110.

Ustalenie OOU stanowi kompromis między potrzebami mieszkańców a planami 
władz samorządowych. Wyznaczenie granic obszaru jest poprzedzone jest konsul-
tacjami i negocjacjami. Samorządom może zależeć na jak najmniejszym zakresie 
strefy, aby nie blokować przyszłych inwestycji w jej obrębie, Zamieszkanie w OOU 
wiąże się z możliwością uzyskania odszkodowania. Do jego wypłacenia zobowią-
zany jest ten, z czyjej winy wprowadzane są ograniczenia - np. operator lotniska, 
gestor sieci czy operator zakładu produkcyjnego.Właściciele nieruchomości mogą 
domagać się:

• wykupu nieruchomości;
• odszkodowania z tytułu spadku wartości nieruchomości w związku z  ogra-
niczeniami w ich użytkowaniu oraz ograniczeniami w ich rozbudowie;
• poprawy komfortu akustycznego.

Obszar Ograniczonego Użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha 
Wałęsy w Gdańsku

W marcu 2016 roku Sejmik Województwa Pomorskiego uchwalił powołanie Ob-
szaru Ograniczonego Użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy 
w Gdańsku. Z uwagi na generowany przez samoloty hałas ustalono dwie strefy: 

• strefę A (wewnętrzną), w której poziom hałasu wynosi co najmniej 50 dB 
w porze nocnej i 60 dB w ciągu dnia;

108  u.o.p., Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych 
dla obszaru Natura 2000, Dz. U. Nr 34, poz. 186, z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w spra-
wie sporzadzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000, Dz. U. Nr 64, poz. 401, z późn. zm., Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków, Dz. U., poz. 
358, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujacych się do uznania lub wyznaczenia 
jako obszary Natura 2000, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów i form 
składania informacji o kompensacji przyrodniczej, Dz. U. Nr 64, poz. 402.
109  Wynikających z przeglądu ekologicznego, oceny oddziaływania na środowisko albo z analizy porealizacyjnej.
110  Pełna definicja w u.p.o.ś.
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22. Obszar ograniczonego użytkowania wokół portu lot-
niczego w Gdańsku Rębiechowie. Źródło: Uchwała nr 203/
XVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 lutego 
2016 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytko-
wania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy.

• strefę B (zewnętrzną), zlokalizowaną dookoła strefy A, gdzie poziom ha-
łasu wynosi co najmniej 45 dB w porze nocnej, zgodnie z wymaganiami 
dla terenów o podwyższonych standardach akustycznych .

Dla obu stref przewidziany jest zakaz lub ograniczenia w lokalizacji pewnych funk-
cji. W szczególności zakazana jest budowa szpitali, domów opieki społecznej oraz bu-
dynków związanych z pobytem dzieci i młodzieży (szkoły, przedszkola, internaty, 
domy dziecka), przy czym możliwe są zmiany i powiększenie funkcjonujących już 
tam obiektów o tych funkcjach. Dopuszczone jest przeznaczanie nowych terenów 
pod zabudowę mieszkaniową, jednak przy zapewnieniu odpowiedniej izolacyjno-
ści przegród budowlanych, zgodnie z wytycznymi prawa budowlanego.

 2.2.4. Oddziaływanie na środowisko 

Aby ocenić, w jaki sposób planowane przedsięwzięcie inwestycyjne bądź plan wpły-
nie na środowisko i zdrowie ludzi, należy wykonać tzw. ocenę oddziaływania na śro-
dowisko. Negatywny wynik oceny będzie oznaczać odmowę przeprowadzenia in-
westycji lub konieczność wprowadzenia pewnych zmian. Ocena jest wykonywana 
z inicjatywy, na zlecenie i koszt inwestora lub instytucji sporządzającej plany prze-
strzenne, a jej opracowywaniem zajmują się najczęściej wielobranżowe zespoły spe-
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cjalistów, w tym przyrodników i geografów. Ocena oddziaływania na środowisko 
jest wymagana w przypadkach określonych w ustawach111, m.in. wówczas, gdy pla-
nowana inwestycja mogłaby ingerować w obszary Natura 2000112. Zakres oddzia-
ływania może obejmować jedną lub kilka gmin. Ustawa reguluje opinie i uzgod-
nienia,jakie należy uzyskać, a także narzuca konieczność udziału społecznego 
w postępowaniu.

Ocena oddziaływania na środowisko, wykonywana dla poszczególnych przed-
sięwzięć inwestycyjnych, to inny rodzaj dokumentu niż strategiczna ocena od-
działywania na środowisko, która dotyczy skutków realizacji strategii, planu 
lub programu. Ma to miejsce m.in. przy tworzeniu koncepcji przestrzennego zago-
spodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwo-
ju regionalnego, a także innych planów, które mogą ingerować w środowisko, 
m.in. dotyczących przemysłu, transportu, rolnictwa czy gospodarki wodnej113. Na-
leży ją także przygotować dla obszarów Natura 2000. Zakres jej uszczegółowienia 
powinien zostać uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 

Opracowanie oceny jest konieczne dla przeprowadzenia procesu decyzyjnego i cho-
ciaż jej ustalenia nie mają znaczenia rozstrzygającego, muszą zostać brane pod uwa-
gę przy zatwierdzaniu dokumentu, którego ocena dotyczy. Za jej przygotowanie 
jest odpowiedzialny podmiot inicjujący powstanie tego dokumentu, czyli w przy-
padku planu miejscowego lub studium gminy – wójt, burmistrz lub prezydent mia-
sta. 

111 u.p.o.ś. oraz u.u.i.ś.
112  Patrz poprzedni podrozdział.
113  Patrz art. 46 i 47 u.u.i.ś.
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OPCJA2 OPCJA2

OPCJA2
OPCJA2

OPCJA2
OPCJA2OPCJA2

OPCJA2

OPCJA2

OPCJA2

OPCJA2
OPCJA2

OPCJA2

OPCJA2OPCJA2

OPCJA2

OPCJA2

/ miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego
/ plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa 
(w przypadku “bardziej 
szczegółowego rozpoznania cech 
wybranych elementów
przyrodniczych lub określenia 
wielkości zasięgów konkretnych 
zagrożeń środowiska i zdrowia ludzi” 
(Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dn. 9 września 2002 r. w sprawie 
opracowań ekofizjograficznych, Dz. 
U. Nr 155, poz. 1298)

/ część kartograficzna (zakres zależny 
od problematyki, wielkości i zasięgu 
potencjalnych zagrożeń)
/ część opisowa

OPCJA2
/ część kartograficzna (mapy 
analityczne i syntetyczne)
/ część opisowa

OPCJA2

/ miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego
/ kilka planów miejscowych (dla 
obszaru gminy lub jej części, albo 
zespołu gmin)
/ plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa

/ stan i funkcjonowanie wybranych 
elementów przyrodniczych
/ możliwe zagrożenia wybranych 
elementów przyrodniczych, 
wynikających z planowanego 
sposobu zagospodarowania 
(szczegółowy zakres opracowania 
uzależniony jest od rodzaju 
i przedmiotu sporządzanego planu, 
a także stanu i specyfiki środowiska 
obszaru opracowania)

/ rozpoznanie i charakterystyka stanu 
oraz funkcjonowania środowiska
/ diagnoza stanu i funkcjonowania 
środowiska
/ wstępna prognoza dalszych zmian 
zachodzących w środowisku  - 
określenie kierunków i możliwej 
intensywności przekształceń 
i degradacji
/ określenie przyrodniczych 
predyspozycji do kształtowania 
struktury funkcjonalno -przestrzennej
/ ocena przydatności środowiska
/ określenie uwarunkowań 
ekofizjograficznych

23. Rodzaje opracowań ekofizjograficznych. Opr. własne.
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Prognoza oddziaływania na środowisko ma na celu zdefiniowanie i ocenę skut-
ków wdrożenia planowanego dokumentu na środowisko. Przygotowuje ją podmiot 
odpowiedzialny za opracowanie dokumentu podlegającego strategicznej ocenie od-
działywania na środowisko. 

Prognoza zawiera114 m.in. informacje o celach projektowanego dokumentu i o prze-
widywanym oddziaływaniu na środowisko skutków jego realizacji - w różnych 
przedziałach czasowych i o różnym zakresie. Uwzględnić należy takie aspekty 
jak bioróżnorodność, flora i fauna, woda, powietrze i krajobraz, zasoby naturalne 
czy klimat. Należy uwzględnić stan środowiska, problemy jego ochrony, 
a także przedstawić rozwiązania, które będą mogły zapobiec, ograniczyć lub zre-
kompensować negatywne skutki planowanych działań. Szczególną uwagę należy 
poświęcić celom ochrony ustanowionym na poziomie międzynarodowym, unijnym 
i krajowym, a także obszarom Natura 2000. W prognozie musi także zostać okre-
ślona metodologia, przyjętą zarówno dla sporządzenia oceny, jak i dla późniejszej 
analizy skutków wdrożenia planowanego dokumentu.

Oprócz ocen oddziaływania na środowisko sporządzane są opracowania ekofizjo-
graficzne115 jako materiał wyjściowy do planowania, którego celem jest określenie 
charakterystyki istniejącego środowiska przyrodniczego i krajobrazu na terenie ob-
jętym planami.

 

Strategiczne Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Obszaru Me-
tropolitalnego

Przykładami Strategicznych Ocen Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) w ska-
li metropolitalnej są opracowania przygotowane dla Trójmiejskiego Obszaru 
Metropolitalnego (Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot). Zostały 
one przygotowane m.in. dla Strategii Transportu i Mobilności Obszaru Metro-
politalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030. Oprócz ogólnej charakterystyki bio-
różnorodności, kierunków zasobów i przemian krajobrazowych obszaru, w do-
kumencie zaproponowano działania ochronne oraz kierunki kształtowania 
krajobrazu przyrodniczego i kulturowego. Podzielono je na takie grupy jak dzia-
łania ochronne zachowawcze i czynne czy rewaloryzacyjno-naprawcze, okre-
ślające, ze szczególnym uwzględnieniem wartościowych elementów i obszarów 
krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, ochronę właściwości i wartości eks-
pozycyjnych krajobrazu. Zostały one wyznaczone dla stref zurbanizowanych, 
aktualnej i potencjalnej suburbanizacji oraz obszarów rolniczo-leśno-rekreacyj-
nych.

114 Art. 51 u.u.i.ś.
115  Obowiązek ich przygotowania reguluje art. 72, ust. 4 i 5 u.p.o.ś. Podstawowy zakres problemowy i tryb sporządzania opraco-
wania ekofizjograficznego określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjo-
graficznych, Dz. U. Nr 155, poz.1298.

 2.2.5. Planowanie infrastruktury w gminie 

Gminy są zobowiązane do zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie zapew-
nienia infrastruktury technicznej, m.in. : 

 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowe-
go i lokalnego transportu; 
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• wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
• kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych; 
• ochrony przeciwpowodziowej;
• utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i uniesz-
kodliwiania odpadów komunalnych;
• zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 
• systemów telekomunikacji116;
• lokalizacji urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych.

Gminy prowadzą własną gospodarkę komunalną117. Potrzeby infrastrukturalne są 
zaspokajane przez różne podmioty. Są nimi np. spółki gminne zajmujące się dosta-
wami wody czy odprowadzaniem ścieków. Zadania związane z dystrybucją mediów 
(energii, gazu, ciepła i ciepłej wody użytkowej) mogą realizować prywatne firmy.
Rozwój infrastruktury i gospodarka komunalna są silnie powiązane z rozwojem 
przestrzennym gminy. Dzieje się tak z kilku względów: 

• Planowanie pozwala na prognozowanie potrzeb rozwoju sieci infra-
struktury
Wskazanie potencjału i kierunku rozwojowego gminnych terenów stano-
wi ważną wytyczną dla działań operatorów sieci. Pozwala oszacować przy-
szłościowe zapotrzebowanie na media i lepiej planować rozwój infrastruk-
tury. W tym kontekście ważną rolę pełni studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy. Określenie lokalizacji rezerw 
pod zabudowę pozwala ocenić operatorom zakres koniecznego rozwoju sie-
ci i koszt jej budowy, a możliwość doprowadzenia sieci uzbrojenia jest wa-
runkiem koniecznym dla dopuszczenia realizacji zabudowy118. 

• Planowanie pozwala na zabezpieczenie rezerwy terenów (tzw. kory-
tarzy) dla infrastruktury
Budowa infrastruktury liniowej (sieci) wiąże się z koniecznością zabezpie-
czenia rezerw terenowych dla jej przebiegu. Dotyczy to zwłaszcza elemen-
tów sieci przesyłowych (np. sieci magistralnych - wysokiego napięcia, ga-
zociągów, światłowodów) i związanych z tym wymagań dotyczących 
użytkowania terenu119 czy wskazania ograniczeń związanych z użytkowa-
niem terenu, w tym możliwych roszczeń właścicieli nieruchomości.

 • Planowanie jest narzędziem określenia tzw. stref ochronnych dla in-
frastruktury
W przypadku loka l izacj i  obiektów infras t ruktura lnych, 
np. związanych z energetyką odnawialną (siłowni wiatrowych, farm solar-
nych lub masztów przesyłowych) opracowania planistyczne - studium gmi-
ny oraz plan miejscowy - to podstawowe narzędzia pozwalające na rozstrzy-
gnięcie o lokalizacji tych elementów oraz o zasięgu ich stref ochronnych120. 
Dotyczy to zwłaszcza ustaleń aktów prawa miejscowego.

116  Art. 7 ust. 1 pkt. 2 - 4 u.s.g. 
117  Jest ona definiowana następująco: „Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności pu-
blicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług po-
wszechnie dostępnych.” 
118  Wynika to z definicji działki budowlanej, zawartej w art. 2 ust 12 u.p.zam.p.: „należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową 
lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego” 
oraz wymogów stawianych wobec terenów pod zabudowę wyznaczanych w studium gminy oraz planach miejscowych.
119  Są to wymagania określone w warunkach technicznych dotyczących odległości usytuowania obiektów od sieci elektroenerge-
tycznych czy gazowych.
120 Wynika to m.in. z zapisu art. 10 ust. 2a u.p.z.p.
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Zarządzający sieciami często realizują własne plany ich rozbudowy. Zwłaszcza w przy-
padku dostawców prywatnych ich cele będą podporządkowane chęci obsługi abo-
nentów i niekoniecznie muszą być zbieżne z celami planowania przestrzennego 
gmin. Głównym narzędziem koordynacji między planami infrastrukturalnymi a po-
lityką gmin jest planowanie przestrzenne. Na szczeblu metropolitalnym rozmiesz-
czenie ważnych elementów infrastruktury ponadlokalnej wskazują plany zagospo-
darowania województwa. W ramach strategii i planów tworzonych dla obszarów 
funkcjonalnych gminy mogą współpracować w zakresie budowania wspólnej go-
spodarki komunalnej (patrz rozdział 2.3. - miejskie obszary funkcjonalne oraz przy-
kład Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”).

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
określane są z kolei potrzeby rozwojowe dla całości gminy: prognozy zmian liczby 
mieszkańców, oczekiwania odnośnie przyrostu terenów zabudowy czy główne kie-
runki zmian w przestrzeni. Choć nie jest to plan inwestycyjny, daje on wskazania 
dla strategicznego planowania rozwoju infrastruktury technicznej. W myśl ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym planowanie i zapewnienie finan-
sowania uzbrajania terenów jest podstawowym warunkiem dającym możliwość wy-
znaczania nowych obszarów rozwojowych w studium gminy. Ukierunkowanie roz-
budowy infrastruktury jest więc narzędziem sterowania rozwojem gminy.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dzięki swojej szczegółowości, 
zwłaszcza w zakresie ustalenia możliwych gabarytów zabudowy i wyznaczania pa-
rametrów szerokości korytarzy dróg, pozwalają na dokładniejsze oszacowanie po-
trzeb technicznych związanych z planowaniem sieci infrastruktury:

• określenie szacunkowej skali przyszłych inwestycji (np. liczby nowych 
gospodarstw domowych) pozwala na wstępne zdefiniowanie potrzeb zwią-
zanych z parametrami przesyłu mediów (np. szacunkowym zapotrzebowa-
niem na wodę czy odbiorem ścieków);
• wyznaczenie granic i parametrów terenów - dróg bądź zabudowy - po-
zwala na rozpoznanie możliwości wspólnej realizacji sieci. Dotyczy to 
np. sytuacji, w której planowane są parametry szerokości pasów dróg 
i wymagane jest zachowanie ustalonych przepisami odległości i zasad sytu-
owania sieci oraz łączenie ich z zagospodarowaniem przestrzeni publicz-
nych, np. zieleni wysokiej.

Ochrona przeciwpowodziowa w planowaniu a zmiany w prawie wodnym 
Nowa u.p.w. wprowadza istotne zmiany w sposobie, w jaki budowa systemu ochro-
ny przed powodzią jest zintegrowana z planowaniem gmin. Ochrona jest realizo-
wana wspólnie przez administrację rządową i samorząd. Elementem ochrony jest 
m.in. kształtowanie zagospodarowania dolin rzecznych i terenów zalewowych121. 
Obszary szczególnego zagrożenia powodzią uwzględnia się w zapisach studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, miejscowych planach zago-
spodarowania, decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu122 i ob-
szarów metropolitalnych. 

W myśl nowych regulacji projekty dokumentów planistycznych i decyzji wyma-
gają uzgodnienia z Wodami Polskimi (nową instytucją, której powierzono ochro-
nę przed powodziami w kraju)123 w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodaro-

121  Art. 165 ust. 1 u.p.w.
122  Art. 166 ust. 1 u.p.w.
123  Art. 166 ust. 2 u.p.w. 
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wania na terenach szczególnego zagrożenia powodzią124. Uzgadniając projekty, 
Polskie Wody kierują się takimi względami jak prawdopodobieństwo występowa-
nia powodzi i poziom zagrożenia nią wywołany, proponowane  parametry zabudo-
wy i zagospodarowania terenu oraz aktualną sytuację terenu. Uzgodnienie nastę-
puje w formie decyzji. Odmowa uzgodnienia następuje w ściśle ustalonych 
przypadkach, tzn. wówczas, gdy proponowane rozwiązania:

• naruszają plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;
• naruszają plany zarządzania ryzykiem powodziowym;
• stanowią zagrożenie dla ochrony zdrowia ludzi, środowiska, dóbr kultury 
wpisanych do rejestru;
• naruszają funkcjonowanie infrastruktury krytycznej;
• utrudniają zarządzanie ryzykiem powodziowym.

Dla studium gminy i planów miejscowych uzyskanie decyzji w sprawie terenów po-
wodziowych następuje na etapie uzgadniania i opiniowania dokumentu. 

Zmiany w art. 36 u.p.z.p. zwalniają gminy z roszczeń odszkodowawczych związa-
nych z ograniczeniem możliwości korzystania z nieruchomości m.in. w wyniku de-
cyzji podjętych w odniesieniu do terenów powodziowych. 

Lokalizacja urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych 
W studium gminy wskazuje się obszary, na których rozmieszczone będą urządze-
nia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 
100 MW wraz ze strefami ochronnymi125 oraz ze wskazaniem ograniczeń w zago-
spodarowaniu i użytkowaniu gruntów. W praktyce oznacza to wskazanie miejsca 
dla przyszłej lokalizacji bardzo dużych farm wiatrowych, dużych zespołów ogniw 
fotowoltaicznych lub spalarni biomasy.

Przy wskazywaniu lokalizacji urządzeń do generowania energii należy pamiętać 
o ustaleniach ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Określa ona 
dopuszczalne warunki lokalizacji siłowni wiatrowych, w tym odległości od zabu-
dowy mieszkalne126.

Plany gospodarki niskoemisyjnej
Ważną rolę w planowaniu infrastruktury pełnią plany gospodarki niskoemisyjnej127. 
Są to nowe, kompleksowe opracowania, przygotowywane w związku z postulata-
mi realizacji strategii klimatyczno-energetycznej zawartej m.in. w Strategii Euro-
pa 2020128. Tworzenie planów gospodarki niskoemisyjnej129 zostało zainicjowane 
przez międzynarodowy Konwent Burmistrzów130. 
Realizacja tych założeń opiera się o szereg działań mających na celu zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez: 

• zwiększenie efektywności energetycznej
• poprawę stanu technicznego budynków - m.in. dzięki kompleksowej 
termomodernizacji (docieplenia, wymiana instalacji, wprowadzenie ni-
skoemisyjnych źródeł ogrzewania itp.);

124  Definicję obszaru szczególnego zagrożenia zawiera art. 16 pkt 34 u.p.w.
125  Art. 10 ust 2a u.p.z.p
126  Art. 4 u.i.z.e.w.
127  Ang. Sustainable Energy Action Plans (SEAP)
128  Pierwotne cele strategii zakładały redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do wielkości emisji z 1990 r. 
oraz zwiększenie odnawialnych źródeł energii o 20% do 2020 r. Cele redukcji emisji gazów cieplarnianych określają także inne 
zobowiązania międzynarodowe i krajowe.
129 Rackiewicz, 2015.
130  Zakres rekomendowanego przez Konwent planu (ang. SEAP) znajduje się na stronie internetowej: www.eumayors.eu/IMG/pdf/
seap. guidelines. en.pdf
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24. Etapy tworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na przykładzie Gdań-
skiego Obszaru Metropolitalnego (obecnie Obszar Metropolitalny Gdańsk-
-Gdynia-Sopot). Opr. własne.

• zwiększenie efektywności transportu - m.in. poprzez rozwój transpor-
tu zbiorowego oraz ograniczenie negatywnych efektów emisji gazów 
cieplarnianych związanych z transportem;
• zmniejszenie zużycia energii - m.in. poprawa efektywności instalacji 
miejskich, np. oświetlenia, wyposażenia instytucji publicznych itp.

• wprowadzanie możliwości dywersyfikacji źródeł energii, w tym wspar-
cia dla odnawialnych źródeł energii;
• poprawę jakości środowiska, w tym jakości powietrza, wynikającą 
z wdrażania rozwiązań niskoemisyjnych.

Plany gospodarki niskoemisyjnej zawierają międzysektorową ocenę funkcjonowa-
nia gospodarki komunalnej gminy, w tym:

• ocenę wysokości emisji gazów cieplarnianych (w ekwiwalentach CO2) 
w skali gminy bądź w skali obszaru metropolitalnego;
• plan działania obejmujący zadania inwestycyjne;
• listę zadań wraz ze źródłami finansowania.

Głównym celem planów jest zapobieganie niekorzystnym zmianom klimatu po-
przez wspieranie rozwoju tzw. gospodarki niskoemisyjnej131.Narzędzie finanso-
we wdrażania rozwiązań w perspektywie 2014-2020 to przede wszystkim pomoc 
Unii Europejskiej w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych (patrz rozdział 3.1.). Walka z ze zmianami klimatu jest celem długofalowym, 
wykraczającym poza perspektywę aktualnego finansowania Unii, dlatego też spo-
rządzenie planu jest elementem stałego zarządzania gospodarką gminy lub wspól-
nych działań w ramach obszaru metropolitalnego132.

Obecnie plany gospodarki niskoemisyjnej ewoluują w kierunku szerszego zakresu 
działań, w tym działań adaptacyjnych do zmian klimatu133. Planowanie przestrzen-
ne odgrywa tu ważną rolę, gdyż zmieniające się warunki klimatyczne wpływają 
na funkcjonowanie miast. Zwiększona częstotliwość gwałtownych opadów może 
wpływać na konieczność zachowania terenów otwartych, pozwalających na reten-
cjonownie wód opadowych jak i uwzględnienie ryzyka związanego z ciekami wod-
nymi przebiegającymi przez tereny zurbanizowane. Przykładem działań prowadzo-

131 Ang. Low Emission Economy.
132  Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot przyjął w 2015 roku wspólny plan gospodarki niskoemisyjnej.
133  Na podstawie Konwentu Burmistrzów, pierwszym miastem w Polsce przygotowującym plan adaptacyjny jest Radom. Więcej 
o adaptacji do zmian klimatu na stronach Ministerstwa Środowiska (projekt KLIMADA: www.klimada.mos.gov.pl).
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nych przez gminy był Panel Obywatelski w Gdańsku, poświęcony problematyce 
przygotowania miasta do konsekwencji ulewnych deszczów134. 

Zwiększanie powierzchni terenów zielonych (parków, zielonych dachów, zielonych 
ścian) pozwala także na łagodzenie skutków upałów. Zmieniające się warunki wpły-
wają również na obszar terenów zagrożonych powodzią, co dotyczy np. terenów 
nadwodnych. Wszystkie te czynniki mogą wpływać na planowanie przestrzenne.

 2.2.6. Planowanie układów transportowych w gminie

Podobnie jak w przypadku infrastruktury technicznej, planowanie dla transportu 
jest często błędnie traktowane jako odrębna, ściśle techniczna dziedzina, luźno po-
wiązana z planowaniem przestrzennym. W tym błędnym rozumieniu planowanie 
transportu skupia się na projektowaniu i planowaniu systemów infrastruktury wy-
łącznie pod kątem przemieszczania się poszczególnych środków transportu - głów-
nie samochodów - oraz zapewnienia bezpieczeństwa, przepustowości i płynności 
ruchu ulicznego. 
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25. Schemat układu transportowego miasta. Opr. własne.

134  http://www.gdansk.pl/panel-obywatelski
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Planowanie transportu – dróg czy sieci transportu zbiorowego – jest ściśle 
związane z rozwojem przestrzennym. Dzieje się tak, ponieważ:

• Funkcjonowanie układu transportowego gminy jest ściśle powiązane z lo-
kalizacją punktów docelowych podróży: miejsc zamieszkania, miejsc 
pracy oraz usług czy rekreacji (np. centrów handlowych, ośrodków sportu 
itp.). Na ich rozmieszczenie wpływają decyzje planistów. Im bardziej miej-
sca te są od siebie oddalone, tym bardziej rozbudowany musi być system 
transportowy. Wydłużenie tras dojazdu, np. w wyniku budowy osiedli 
mieszkaniowych na dalekich przedmieściach, będzie wymuszać koniecz-
ność realizacji dróg dojazdowych lub zapewnienia innych możliwości prze-
mieszczania się mieszkańców.

• Decyzje dotyczące kształtowania infrastruktury wpływają na wy-
bory transportowe mieszkańców gminy. Dobrze zorganizowany system 
transportu zbiorowego (w tym rozmieszczenie przystanków w wygodnych 
zasięgach dojścia do miejsc pracy i zamieszkania, budowa węzłów przesiad-
kowych i parkingów Park&Ride czy nadanie priorytetu dla ruchu autobu-
sów i tramwajów) będzie miał większe szanse na zachęcenie mieszkańców 
do jego użytkowania.Budowa sieci ścieżek rowerowych i uspokajanie ru-
chu będzie skłaniało mieszkańców do wyboru tego środka transportu. 
Dla kontrastu, znaczna rozbudowa dróg i liberalne zasady parkingowe za-
chęcą do wyboru samochodu. Wszystkie te decyzje przełożą się na konse-
kwencje przestrzenne, np. zwiększenie przestrzeni dla dróg i parkingów 
kosztem innych potrzeb (m.in. dostępu do terenów zielonych). 

• Kształtowanie nowej zabudowy - decyzje planistyczne o dopuszcze-
niu określonej kubatury i sposobu użytkowania terenu będą oddziały-
wać na lokalne drogi, jeśli będą one musiały przenosić ruch ich użytkow-
ników, dostaw itp. Dotyczy to zwłaszcza lokalizacji dużych generatorów 
ruchu - np. parków biurowych czy zespołów fabrycznych. Powiązanie lo-
kalizacji takich obiektów z węzłami transportu zbiorowego, np. stacjami ko-
lei aglomeracyjnej lub przystankami tramwajowymi, jest dobrą praktyką, 
która pozwala na odciążenie układu drogowego.

• Decyzje o sprawnym kształtowaniu układu drogowego jako systemu z po-
działem na układ podstawowy i lokalny, budowie obwodnic, umożli-
wiających sprawny przejazd przez miasto czy uspokajanie ruchu w dzielni-
cach (np. strefa „Tempo 30”, wprowadzanie skrzyżowań równorzędnych 
i kontraruchu rowerowego135) ma wpływ na jakość i bezpieczeństwo życia 
mieszkańców oraz jest narzędziem poprawy jakości przestrzeni osiedli miesz-
kaniowych.

• Kształtowanie wyjątkowych fragmentów miast, np. śródmieść lub in-
nych obszarów o szczególnej roli w mieście, może wymagać nadania wyż-
szego priorytetu dla jakości ruchu pieszego nad wymogami dostępności 
dla samochodu136. Planowanie jest narzędziem równoważenia potrzeb trans-
portowych z innymi celami rozwoju gminy, np. poprawą jakości przestrze-
ni publicznych. Przykładem takiego działania była np. realizacja wooner-
fów137 w ścisłym centrum Łodzi.

135 Przykładem dobrej praktyki jest wdrożenie systemu stref „Tempo 30” na około połowie długości ulic osiedlowych w Gdańsku 
(dane z 2015 roku; docelowo może być nimi objętych aż do 70% ulic w mieście). 
136  Jedno z pierwszych miast, w których nałożono ograniczenia wjazdu samochodów do ścisłego centrum, to Kraków.
137  Woonerf – typ ulicy/przestrzeni publicznej w strefie zurbanizowanej, z uspokojonym ruchem i priorytetem dla pieszych i rowe-
rzystów. Woonerfy pochodzą z Holandii, z lat 70., gdzie realizowano je głównie na obszarach mieszkaniowych. Pierwszy woonerf 
w Polsce powstał na ul. 6 Sierpnia w Łodzi w 2014 roku.
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26. Woonerf na ul. 6 Sierpnia w Łodzi. Fot. M. Arczyńska.

System transportowy każdej gminy tworzą różne, powiązane ze sobą elementy. Wy-
nikają one z różnych sposobów podróżowania wybieranych przez mieszkańców 
(tzw. podziału zadań przewozowych): 

• transportu samochodowego - przewozu osób i towarów;
• transportu zbiorowego, w tym: transportu szynowego (kolei, kolei aglo-
meracyjnej), lekkiego szynowego (tramwajów), trolejbusów, autobusów;
• innych form przewozów pasażerskich (w tym taksówek), przewozy współ-
dzielone (ang. car pooling, car-sharing) oraz - w najbliższej przyszłości - 
transport autonomiczny;
• rowerów;
• pieszych.

W rzeczywistości mieszkańcy korzystają ze wszystkich tych form przemieszczania 
się. Dlatego też dobre planowanie przestrzenne stara się równoważyć potrzeby róż-
nych użytkowników oraz wspierać rozwój najbardziej efektywnych i przyjaznych 
środowisku form transportu. Celem takiego planowania jest zapewnienie wysokie-
go poziomu mobilności - możliwości sprawnego dotarcia z punktu A do punktu 
B przy wykorzystaniu różnych środków transportu. 

Polityka gminy w zakresie kształtowania systemu transportowego znajduje swoje 
odzwierciedlenie w następujących dokumentach strategicznych: 

• studia systemu transportowego - kompleksowe opracowania branżowe 
wykonywane na potrzeby realizacji planów budowy sieci transportowych. 
Bazują na analizach obecnych i przyszłych potrzeb użytkowników, kom-
pleksowych badaniach ruchu (KBR)138 oraz matematycznych modelach trans-
portowych, a ich efektem jest propozycja dla układu sieci transportu (dróg, 
korytarzy transportu zbiorowego) i wskazania dotyczące zasad ich realiza-
cji. Studia systemu transportowego mogą zawierać elementy opisanych po-
niżej opracowań.

138  Przykładem są np. Gdańskie Badania Ruchu 2016, zrealizowane dla potrzeb studium gminy, źródło: www.brg.gda.pl
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• strategie i plany rozwoju transportu zbiorowego - dokumenty okre-
ślające cele rozwoju systemów transportu, zawierające listę działań (w tym 
inwestycji) na rzecz transportu zbiorowego, np. plany rozbudowy sieci, opis 
źródeł finansowania, perspektywę czasową realizacji itp.

• plany zrównoważonej mobilności miejskiej139 określają tzw. „działania 
miękkie”, czyli zachęty mające na celu wsparcie ograniczenia korzystania 
z transportu indywidualnego na rzecz innych form.

• strategie rozwoju sieci rowerowych - dokumenty odnoszące się do pla-
nów rozbudowy infrastruktury rowerowej, określające plany finansowania 
i priorytety realizacji sieci. Strategie mogą uzupełniać standardy rowerowe 
tworzone przez gminy.

• strategie lub polityki parkingowe - określają kierunki działań w zakre-
sie polityki parkingowej. Bazują na ocenie potrzeb parkingowych i określa-
ją, jak gminy mogą prowadzić swoją politykę parkingową, np. poprzez usta-
lanie granic stref płatnego parkowania, określenie lokalizacji parkingów 
zbiorowych (powierzchniowych lub kubaturowych) czy organizację syste-
mów Park&Ride.

Powyższe dokumenty poruszają szereg kwestii pozaprzestrzennych, dotyczących 
organizacji i finansowania systemów transportu, a ich założenia są też często reali-
zowane przez jednostki zarządzające tymi systemami. Studium systemu transpor-
towego, ze względu na zakres merytoryczny i zasięgu tych systemów, powinno być 
sporządzane w szerszej skali – dla całego obszaru funkcjonalnego. 

Dokumentem, który łączy i zbiera w całość ustalenia przestrzenne opisanych po-
wyżej narzędzi, jest przede wszystkim studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy140. Jest to jedyny dokument pozwalają-
cy skoordynować wszystkie elementy systemu razem z obecnym i planowanym 
użytkowaniem terenu. Zawarte są w nim ustalenia dotyczące tzw. podstawowego 
układu drogowego miasta141: przebiegi głównych korytarzy ulic i transportu zbio-
rowego, w tym lokalizacja głównych stacji i przystanków oraz węzłów przesiadko-
wych. 

W studium gminy można także zawrzeć zasady prowadzenia polityki parkingowej 
gminy, a ich uszczegółowienie następuje na poziomie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Doprecyzowują one zapisy studium gminy i określają 
zasady kształtowania systemów infrastruktury, w tym układów transportowych. 
Choć możliwość dokonania precyzyjnych zapisów dotyczących zagospodarowania 
ulic w planie miejscowym jest ograniczona, mogą one określać szerokości pasów 
drogowych oraz związany z tym zakres wykupów nieruchomości pod ich realiza-
cję, przebieg dróg i określenie parametrów realizacji infrastruktury. Innym waż-
nym ustaleniem jest szczegółowy sposób realizacji ustaleń parkingowych. Zgodnie 
z wymaganiami ustawowymi w planie miejscowym można ustalać „minimalną licz-
bę miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów za-
opatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i ga-
baryty obiektów” jako elementy kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu142.

139 Tzw. SUMP (Sustainable Urban Mobility Plans).
140  Zgodnie z wymaganiami art. 10 ust. 1 pkt. 13 oraz art. 10 ust. 2 pkt.5 u.p.z.p.
141  Oznacza to główne drogi łączące układ miejski z układem ponadlokalnym oraz główne ulice miasta prowadzące ruch między-
dzielnicowy (drogi klas technicznych Gp, G, Z).
142  Art. 15 ust. 2 pkt 6 u.p.zam.p.
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Należy też pamiętać, że inwestycje drogowe mogą być realizowane niezależnie 
od ustaleń dokumentów planistycznych w procedurze wydania zezwolenia na re-
alizację inwestycji drogowej (tzw. „decyzja ZRID”). Jest to narzędzie wprowa-
dzone do obrotu prawnego tzw. „specustawą”143 drogową i mające na celu przyspie-
szenie procedur administracyjnych związanych z realizacją dróg. Decyzje ZRID 
wydawane są przez wojewodę na wniosek zarządcy drogi, w odniesieniu do dróg 
krajowych i wojewódzkich oraz przez starostwa powiatowe dla dróg gminnych i po-
wiatowych.

 2.2.7. Inne dokumenty pomocnicze

Gminy mogą stosować różne inne narzędzia pozaustawowe, które pozwalają na re-
alizację zadań związanych z planowaniem. Przykładem są tu opracowania studial-
ne - koncepcje, studia czy wytyczne dla realizacji projektów. Mogą one powstawać 
w sytuacji, w której trzeba określić możliwy kierunek dalszych zmian w przestrze-
ni, zanim zostaną uruchomione ustawowe mechanizmy planowania. Dokumenty te 
pozwalają na koordynację działań wielu jednostek gminnych lub branż, np. urba-
nistów, inżynierów i socjologów. Przykładem takiego działania może być przygo-
towanie specjalistycznych opracowań branżowych lub strategii międzysektorowych, 
dotyczących przestrzeni.

Przykładami takich przygotowywanych przez samorządy opracowań są m.in.:

• SOPP („Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni Publicznych”) - wielobran-
żowy, studyjny dokument ramowy określający system przestrzeni publicz-
nych dzielnic Gdańska;
• Gdańskie Przestrzenie Lokalne (w trakcie opracowania) - wytyczne pro-
jektowe dla kształtowania przestrzeni publicznych w Gdańsku; 
• Standard Ulicy Gdańskiej (w trakcie opracowania) - dokument będący 
standardem projektowania ulic, przygotowany wspólnie przez jednostki od-
powiedzialne za planowanie przestrzenne (Biuro Rozwoju Gdańska), utrzy-
manie ulic ( Gdański Zarząd Dróg I Zieleni) i zamówienia publiczne (Dy-
rekcja Rozbudowy Miasta Gdańska);
• Zielona Strategia Miasta Gdyni - strategia rozwoju systemu przestrzeni pu-
blicznych, przygotowana dla potrzeb ogrodnika miasta Gdyni;
• Kierunki rozwoju terenów zieleni Miasta Krakowa na lata 2017-2030 - 
kompleksowa, długoterminowa strategia kształtowania terenów parkowych;
• studium projektowe „Zielone Polesie”, dotyczące kształtowania systemu 
przestrzeni publicznych - dróg i terenów otwartych  (opisane w ramce).

143 u.s.z.p.r.i.z.d.k.
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28. Koncepcja kształtowania zieleni 
w dzielnicy Stare Polesie w Łodzi, 
źródło: Miejska Pracownia Urbani-
styczna w Łodzi, aut. A. Sokołowska 
z zespołem.

27. Struktura Ogólnomiejskich Przestrzeni Publicznych w Gdańsku – planowana 
(2013). Źródło: Biuro Rozwoju Gdańska.

Plan kształtowania przestrzeni publicznych dla Stare Polesia w Łodzi - 
projekt „Zielone Polesie”

Stare Polesie to dzielnica mieszkaniowa w śródmieściu Łodzi. To obszar o powierzch-
ni ponad 90 ha, w większości zabudowany, zamieszkany przez ok. 45 tysięcy miesz-
kańców. Jednym z czynników kryzysowych dotykających dzielnicę, oprócz pro-
blemów społecznych, była kwestia złej kondycji przestrzeni i braku zieleni. 
Pretekstem dla sporządzenia koncepcji było przygotowanie planów miejscowych. 
W wyniku prac koncepcyjnych projektanci wskazali na konieczność poprawy ist-
niejącego systemu przestrzeni publicznych oraz obsługi ruchu kołowego. Drugim 
elementem była aktywność lokalnych społeczników, domagających się realizacji du-
żego parku (Ogrodów Karskiego), które zwyciężyły w lokalnym Budżecie Oby-
watelskim. Kiedy okazało się, że park nie może powstać z uwagi na konieczność za-
rezerwowania terenu dla budowy tunelu średnicowego, władze zaproponowały 
budowę zastępczego systemu tzw. „parków kieszonkowych” – niewielkich zielo-
nych skwerów i zieleńców. 
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2.3.  Planowanie dla rewitalizacji

 2.3.1. Jak łączyć politykę przestrzenną z rewitalizacją?

Rewitalizacja jest działaniem na rzecz wyprowadzenia ze stanu kryzysowego frag-
mentu miasta wymagającego poprawy (tzw. obszaru zdegradowanego). Skuteczna 
rewitalizacja musi być realizowana kompleksowo, czyli obejmować zintegrowane 
działania na rzecz lokalnej społeczności, gospodarki oraz przestrzeni. Według no-
wej ustawy o rewitalizacji z 2015 r.144, działania te mają być skoncentrowane na okre-
ślonym fragmencie gminy - dzielnicy lub jej fragmencie – oraz realizowane wspól-
nie przez gminę i tzw. interesariuszy rewitalizacji (m.in. mieszkańców, inwestorów 
prywatnych)145. 

Podmiotem, czyli głównym adresatem i uczestnikiem, wszystkich działań rewita-
lizacyjnych jest lokalna społeczność, przede wszystkim mieszkańcy dzielnicy, lo-
kalni przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości. Planowanie przestrzenne 
czy projekty infrastrukturalne pełnią rolę służebną. Ich realizacja musi wspierać 
główne zadanie rewitalizacji - poprawę warunków życia i zamieszkania lokal-
nej społeczności oraz pozwolić na wyprowadzenie obszaru z kryzysu. Oznacza to, 
że działania infrastrukturalne i inne inwestycje muszą iść w parze z projektami spo-
łecznymi. Planiści i wydziały inwestycyjne muszą ściśle współpracować z jednost-
kami zajmującymi się edukacją, mieszkalnictwem i pomocą społeczną146.

Zgodnie z ustawą działania rewitalizacyjne mają opierać się na stosowaniu następu-
jących narzędzi:

• uchwały o delimitacji obszaru zdegradowanego i rewitalizacji (dokument 
o charakterze strategicznym, wskazujący całościowy zakres przestrzenny 
oraz obszary wskazane do prowadzenia działań - akt prawa miejscowego);
• Gminny Program Rewitalizacji (GPR) - całościowy program operacyjny 
odnoszący się do obszaru rewitalizacji;
• Specjalna Strefa Rewitalizacji (SSR) w ramach której samorząd może ko-
rzystać ze specjalnych uprawnień i narzędzi związanych m.in. z gospoda-
rowaniem nieruchomościami, polityką wobec pustostanów, stosowaniem 
dopłat remontowych do nieruchomości znajdujących się w strefie rewitali-
zacji (akt prawa miejscowego);
• Miejscowy Plan Rewitalizacji (MPR) - szczegółowy plan regulacyjny, 
związany z oczekiwaną, docelową strukturą przestrzenną.

Rewitalizacja jest ściśle powiązana z planowaniem przestrzennym w gminie. 
Planując dla całości obszaru gminy władze decydują, które tereny wymagają wspar-
cia i dla których z nich należy realizować programy rewitalizacji. Działania rewita-
lizacyjne powinny pomagać ludziom, a nie stanowić tylko działania remonto-
we. Przykład działania społecznego stanowi utworzenie domu sąsiedzkiego 
- lokalnego Centrum Integracji Społecznej, które będzie wzmacniało potencjał 
i więzi mieszkańców (patrz ramka). Działania rewitalizacyjne mogą dotyczyć pro-
pozycji poprawy jakości przestrzeni, lokalizacji nowych usług publicznych czy po-
prawy zasobu mieszkaniowego, często przy znacznym wsparciu pomocy publicz-
nej. Skuteczna naprawa obszarów kryzysowych nie jest zatem możliwa 

144 u.r. oraz komentarz praktyczny autorstwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Ministerstwo Infrastruktury i Budow-
nictwa, 2016).
145 Według definicji art 2 ust. 1 u.r.
146 Przykładem takiego działania jest planownie i koordynowanie rewitalizacji w ramach prac zespołów ds. rewitalizacji, łączących 
przedstawicieli różnych wydziałów urzędu gminy, odpowiedzialnej za rewitalizację lub wsparcie koordynatorów ds. rewitalizacji.
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bez całościowego „pomysłu na miasto” i oznacza wspólne planowanie działań 
poprzez:

• realizację programów społecznych (w tym animacji społecznej, organiza-
cji zaplecza dla instytucji sąsiedzkich), ukierunkowanych na obszar kryzy-
sowy;
• programów wsparcia właścicieli nieruchomości - np. wsparcia dla wspól-
not mieszkaniowych;
• programów dotacji dla przedsiębiorców;
• planowanie inwestycji publicznych (zadań własnych gminy);
• gospodarkę nieruchomościami gminy i innych.

Należy je przeprowadzać w taki sposób, aby ukierunkować działania gminy i in-
westorów na rzecz poprawy terenów wymagających rewitalizacji. Ważną rolę od-
grywa tu także planowanie przestrzenne. 

Dom sąsiedzki „Gościnna Przystań” jako przykład działań rewitalizacyjnych 
o charakterze społecznym

„Gościnna Przystań”, dom sąsiedzki w gdańskiej dzielnicy Orunia, powstał w 2010 
r. w siedzibie dawnego Oratorium. Jest to instytucja wzorowana na brytyjskich com-
munity centres. Domem opiekuje się organizacja pozarządowa - Gdańska Fundacja 
Innowacji Społecznej (GFIS). Dom sąsiedzki łączy w sobie lokalne centrum aktyw-
ności z miejscem spotkań mieszkańców reprezentujących różne pokolenia. Działa 
tam m.in. klub młodzieżowy, klub seniora i świetlica środowiskowa. Dzięki aktyw-
ności GFIS dom angażuje się również w oddolną rewitalizację dzielnicy. Fundacja 
prowadziła projekty związane z aktywizacją mieszkańców, m.in. dyskusje o plano-
waniu w mieście czy edukację przestrzenną (projekt „Quo Vadis - budowanie spo-
łecznych strategii rozwoju dzielnicy”). Ważnym przedsięwzięciem był projekt po-
prawy przestrzeni otoczenia kamienic, realizowany rękami mieszkańców 
przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym GFIS, tzw. „Podwórkowe rewo-
lucje”. Budowa, tworzenie lub wsparcie działań domów sąsiedzkich jako lokalnych 
partnerów dla rewitalizacji jest powszechną praktyką, stosowaną m.in. przy rewita-
lizacji dzielnic Wrocławia, Bydgoszczy, Wałbrzycha, Słupska, Katowic i wielu in-
nych miast.
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29. Sąsiedzka współpraca przy moder-
nizacji podwórek. Żródło: P. Kluz, Gdań-
ska Fundacja Innowacji Społecznej. 

30. Konsultacje społeczne projektu modernizacji podwórek. 
Żródło: P. Kluz, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej.
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Nadodrze we Wrocławiu - Masterplan jako podstawa rewitalizacji

Nadodrze to dziewiętnastowieczna dzielnica mieszkaniowa w śródmieściu Wrocła-
wia. Podlega działaniom rewitalizacyjnym, a przyczyną ich podjęcia był m.in. niski 
standard zabudowy i brak niezbędnej infrastruktury. Pierwsze działania w 2005 r. 
obejmowały prace remontowe kamienic miejskich, obiektów użyteczności publicz-
nej i realizację centrum aktywności lokalnych. W 2011 r. w ramach działań spółki 
koordynującej rewitalizację (Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.) przygotowano 
koncepcję programowo-przestrzenną dla obszaru Nadodrza w postaci Masterplanu. 
Jest to dokument operacyjny, zawierający opis kwestii urbanistycznych, społecz-
nych, gospodarczych i innych. Masterplan zawierał diagnozę terenu sporządzoną 
w oparciu o konsultacje społeczne i rekomendacje działań „twardych” i „miękkich”, 
w tym wskazań planistycznych. W oparciu o plany z 2011 r. zrealizowano m.in. re-
monty lokali komercyjnych, wprowadzono preferencyjne stawki dla lokali arty-
stycznych i rzemieślniczych oraz realizowano działania promocyjne. 

31. Podwórka na Nadodrzu. 
Źródło: Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o, 2012
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 2.3.2. Uchwała o delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru
 rewitalizacji 

Gminy są zobowiązane do zidentyfikowania w swoim obrębie terenów zdegrado-
wanych oraz wyboru przez władze obszarów podlegających rewitalizacji147. Doko-
nuje się tego poprzez uchwałę rady gminy – jest to pierwszy krok w procedurze 
przeprowadzenia programu rewitalizacji. Wyznaczenie obszarów (tzw. delimitacja) 
jest poprzedzone diagnozą polegającą na ocenie na podstawie mierzalnych wskaź-
ników stopnia kryzysu, w jakim znajduje się dzielnica148. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy mo-
że pomóc w wyznaczaniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. W przypadku, 
w którym studium gminy zawiera wymagany zestaw analiz i wskaźników, pozwa-
lający spełnić wymogi diagnozy wymaganej przez ustawę, nie trzeba sporządzać 
i załączać jej do wniosku o wyznaczenie obszaru149.

Podejmując uchwałę o przyjęciu obszaru rewitalizowanego, gmina może podjąć de-
cyzję o wstrzymaniu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu oraz o zakresie jego obowiązywania. Wstrzymanie wydawania 
decyzji może nastąpić wyłącznie, jeśli gmina uzasadni, że wydawanie decyzji gro-
zi pogłębieniem niekorzystnych zmian i uzasadnia to stopień pokrycia planami miej-
scowymi150. Gmina może to zrobić na okres maksymalnie dwóch lat. Po upływie 
tego czasu gmina może przedłużyć taki zakaz, jeśli uchwali Specjalną Strefę Rewi-
talizacji (SSR)151. W SSR zakaz może być przedłużony maksymalnie do dziesięciu 
lat. 

W praktyce wydanie zakazu o wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu wymaga ostrożności i zastanowienia się, jakiemu celowi ten 
zakaz ma służyć. Jego wprowadzenie w sytuacji braku planu miejscowego na da-
nym terenie może zablokować możliwość realizacji jakichkolwiek inwestycji. Za-
kaz musi być zatem dobrze uzasadniony konieczną potrzebą. Może to być chęć ogra-
niczenia budowy określonego typu inwestycji - np. sklepów dyskontowych jako 
konkurencji dla lokalnych sklepików czy zabudowy terenów otwartych wykorzy-
stywanych przez mieszkańców. 

Inne istotne powiązania delimitacji obszarów rewitalizacji z planowaniem prze-
strzennym występują na niezamieszkanych obszarach poprzemysłowych, w tym po-
portowych i powydobywczych. Obszary zurbanizowane mogą być włączone w ob-
szar rewitalizowany wyłącznie, jeśli „działania możliwe do przeprowadzenia na tych 
terenach przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym”152. 
Oznacza to, że w założeniu ustawy większość terenów tzw. „miejskich nieużytków” 
nie mogą korzystać z nowych narzędzi ustawowych. Ich rozwój musi być zatem 
wspierany dostępnymi narzędziami planistycznymi, np. przygotowaniem koncep-
cji przekształceń i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realiza-
cji miejskiej infrastruktury czy działaniem kapitału prywatnego. 

147 Art. 8 ust. 1 u.r.
148  Art. 4 ust. 1 u.r.: „wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi analizy, w których wykorzystuje obiektywne i weryfikowalne 
mierniki i metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań”.
149  Na podstawie art. 12 u.r.
150  Art. 11 ust. 5 pkt. 2 u.r.
151  Art. 11 ust. 6 u.r.
152  Art. 10 ust. 3 u.r.
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 2.3.3. Uwzględnienie postulatów przestrzennych w Gminnym Planie 
 Rewitalizacji 

Gminny Plan Rewitalizacji (GPR) jest głównym dokumentem, na podstawie któ-
rego planowane i realizowane są działania rewitalizacyjne. Nie jest prawem miej-
scowym, ale dokumentem koordynacyjnym i operacyjnym153. W GPR gmina 
określa wizję i cel rewitalizacji154, czyli definiuje, jakie zadania chce realizować na ob-
szarze rewitalizowanym i po co. Ustalenia te powinny mieć charakter prze-
strzenny155, tzn. wskazać, jak docelowo powinna być kształtowana zabudowa i prze-
strzenie publiczne dzielnicy w wyniku działań rewitalizacyjnych oraz określać, 
gdzie mają być realizowane zadania własne gminy. GPR musi być także spójny 
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego156 oraz in-
nymi dokumentami strategicznymi gminy.

GPR jest powiązany z dokumentami planistycznymi gminy w następujący sposób:

• w GPR określa się zakres koniecznych zmian w studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jeśli jest to wymaga-
ne ustaleniami Programu. Dotyczy to np. granic obszaru rewitalizacji bądź 
innych ustaleń157;
• GPR zawiera wykaz miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego158 do uchwalenia bądź zmiany, w tym miejscowych planów 
rewitalizacji.

Jeśli studium gminy wymaga zmian w wyniku przyjęcia GPR, np. w zakresie gra-
nic obszarów rewitalizacji, zmiany dokumentu dokonuje się niezwłocznie po uchwa-
leniu programu159. Władze gminy mogą dostosować zapisy studium gminy zmie-
niające je w trybie określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, z pominięciem zbierania wniosków160. Ustawa pozwala też na przy-
spieszenie procedur związanych z uchwalaniem zmian w studium gminy i w pla-
nach miejscowych lub uchwalania nowych planów. Mogą one być prowadzone rów-
nolegle pod warunkiem, że uchwalenie zmian studium gminy nastąpi przed 
wyłożeniem projektu lub zmiany planu miejscowego161. Wymagane prace plani-
styczne można rozpocząć wcześniej, po opublikowaniu projektu GPR w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Skoordynowanie ustaleń GPR (zwłaszcza w zakresie realizacji zadań celu publicz-
nego) i planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego jest niezwykle waż-
ne. Po jego uchwaleniu rada gminy jest zobowiązana do niezwłocznego wprowa-
dzenia zadań własnych do wieloletniej prognozy finansowej162 oraz postępowania 
na bazie GPR. 

Gmina nie może skorzystać z narzędzi oferowanych przez ustawę, w tym Miejskich 

153 Operacyjnym, czyli określającym zadania i wskazującym, jak mają one być realizowane, za jakie środki i w jakiej perspektywie 
czasowej.
154 Art. 15 ust. 1 pkt. 3 i 4 u.r.
155 Wynika to wprost z art. 15 ust. 1 pkt. 13 u.r.
156 Art. 15 ust. 1 pkt 2 oraz art. 15 ust. 1 pkt. 13 u.r.
157 Art. 15 ust. 1 pkt 13 lit. a u.r.
158 Art. 15 ust. 1 pkt 13 lit. b u.r.
159 Zmiana następuje w wyniku uchwalenia GPR z pominięciem art. 9 ust. 1 u.p.z.p.
160 Dotyczy to kroku określonego w art. 11 ust. 1 oraz ust. 4 u.p.z.p.
161 Art. 20 ust. 3 u.r.
162 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) to instrument wieloletniego planowania finansowego dla jednostek samorządu tery-
torialnego. WPF obejmuje analizę dochodu budżetowego oraz wydatków bieżących i majątkowych budżetu, szacowane wyniki 
finansowe ze wskazaniami nadwyżek i deficytów oraz szacunki przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu. Prognoza 
obejmuje okres bieżącego roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat.
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Planów Rewitalizacji, jeśli nie są one określone w GPR. W przypadku konieczno-
ści przygotowania planów miejscowych, dla których będzie realizowana procedura 
scalenia i podziału nieruchomości, GPR określa także obszar, w którym ten plan ma 
być sporządzony oraz wytyczne dla niego. Przystępując do opracowania, gmina 
przystępuje równolegle do sporządzania planu oraz procedury scalenia i podziału163. 
Ustalenia te muszą być spójne z zapisami studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego.

 2.3.4. Nowe narzędzia planistyczne w zakresie rewitalizacji

Ustawa o rewitalizacji wprowadziła nowe narzędzie dla planistów: miejscowy plan 
rewitalizacji164 (MPR). Jest on rozbudowaną wersją „zwykłego” miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, który także stanowi akt prawa miejscowego. Je-
go stosowanie jest nieobowiązkowe, a gmina może skorzystać z tej możliwości w za-
leżności od potrzeb określonych w GPR. Gmina może zatem wybrać MPR, jeśli 
chce korzystać ze specjalnych narzędzi, pozwalających na kształtowanie przestrze-
ni w obszarze rewitalizacji i jeśli jest to zapisane w GPR. 

Inne nowe narzędzia planistyczne działają następująco:

• jeśli względy urbanistyczne dyktują chęć określenia szczegółowych wy-
tycznych projektowych - szczegółowego opisu gabarytów zabudowy165, 
w MPR można określać zasady kompozycji nowej zabudowy lub definio-
wać cechy charakterystyczne elewacji budynków;
• jeśli przedsięwzięcia zaplanowane w GPR wymagają dodatkowych roz-
wiązań, np. nowej organizacji ruchu lub kształtowania przestrzeni publicz-
nych166, MPR może ustalać takie wymagania dla dróg publicznych;
• jeśli istnieje konieczność ograniczenia formy prowadzenia działalności han-
dlowej i usługowej (np. dla sklepów dyskontowych czy monopolowych)167, 
w MPR można określić zakazy dla prowadzenia takiej działalności gospo-
darczej;
• gmina może skorzystać z „umowy urbanistycznej”, czyli formy zobowią-
zania inwestora do realizacji infrastruktury technicznej, społecznej lub za-
pewnienia lokali w ramach realizacji inwestycji i nieodpłatnego przekaza-
nia go gminie dla terenów, których wartość będzie rosła168.

MPR mogą być sporządzane dla części lub całości obszaru rewitalizacji, przy czym 
gmina może wyłączyć nieruchomości, które nie wymagają przekształceń. MPR 
i plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego mogą funkcjonować wymien-
nie, tzn. dla jednej działki może obowiązywać jedna albo druga forma dokumentu.

Wymogiem obowiązkowym wobec MPR jest zapewnienie rozbudowanego mate-
riału informacyjnego dla mieszkańców, m.in. wskazanie co najmniej: koncepcji 
urbanistycznej obszaru objętego planem, modelu struktury przestrzennej oraz wi-
doków elewacji. Plany rewitalizacji w trakcie sporządzania wymagają także dodat-
kowego opiniowania przez Komitet Rewitalizacji - forum współpracy interesariu-
szy (uczestników procesu)169. 

163 Odpowiednio na podstawie art. 37l u.p.z.p. 
164  Został on wprowadzony w art. 37 u.p.z.p.
165  Art. 37g ust. 2 pkt 1 i 2 u.p.z.p.
166  Art. 37g ust. 2 pkt 3 u.p.z.p.
167  Art. 37g ust. 2 pkt 4 i 5 u.p.z.p., przy czym ograniczenie działalności handlowej jest obwarowane możliwością wystąpienia rosz-
czeń odszkodowawczych, o których mowa w art. 37h u.p.z.p.
168  Art. 37g ust. 2 pkt 6 u.p.z.p.
169  Komitet Rewitalizacji to ciało opiniotwórcze i doradcze wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zasady pracy i funkcjonowania 
komitetu opisuje art. 7 u.r.
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 2.3.5. Umowa urbanistyczna 

Jedno z ważniejszych narzędzi wprowadzonych do planowania przestrzennego sta-
nowi umowa urbanistyczna. Jest to forma zobowiązania inwestora prywatnego 
do zrealizowania i przekazania bezpłatnie170 fragmentu inwestycji głównej w posta-
ci infrastruktury technicznej, społecznej lub lokali mieszkalnych171, realizowanych 
dla potrzeb gminy związanych z rewitalizacją. Może ona także wiązać się z lokala-
mi innymi niż mieszkalne, przeznaczonymi na potrzeby działalności kulturalnej, 
społecznej, edukacyjnej lub sportowej. Działalność ta musi być prowadzona na ob-
szarze rewitalizacji przez podmioty, których głównym celem nie jest osiągnięcie zy-
sku, czyli np. organizacje non-profit i organizacje pozarządowe. Realizacja umowy 
zwalnia inwestora nieruchomości od opłaty adiacenckiej172- patrz rozdział 4.2.1. 

Zakres tego zobowiązania określa MPR, a jego wymiar jest proporcjonalny do wzro-
stu wartości nieruchomości po uchwaleniu planu173. Umowa może być zatem stoso-
wana przede wszystkim w przypadku realizacji nowych komercyjnych realizacji 
(nowej zabudowy mieszkaniowej czy usługowej), powstających na niezabudowa-
nych nieruchomościach, zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji174. Umowa mo-
że być zatem skutecznie realizowana i przynosić korzyści gminie głównie na tere-
nach, na których wartość nieruchomości może rosnąć. 

Wymóg określenia zakresu potrzebnej infrastruktury w MPR oznacza konieczność 
przeprowadzenia zarówno dobrych prognoz skutków finansowych uchwalenia pla-
nu, jak i umiejętnych negocjacji z inwestorami prywatnymi. Oznacza to, że MPR 
przyjmuje formę szczegółowego planu realizacyjnego, a jego przygotowanie wy-
maga wyprzedzającej współpracy z inwestorem.

Procedura przygotowania i realizacji umowy urbanistycznej obejmuje nastepujące 
kroki:

• Gmina określa zakres wykonania prac w ramach MPR (zakres nakładów 
strony prywatnej i forma określona w MPR wynika z prognoz wzrostu war-
tości nieruchomości); 
• Inwestor podpisuje umowę o realizacji infrastruktury175 w formie aktu no-
tarialnego176;
• Podpisanie umowy jest warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę177;
• Inwestor nieodpłatnie przekazuje infrastrukturę po wykonaniu robót178;
• Wójt, burmistrz lub prezydent poświadcza odbiór infrastruktury179.

Umowa urbanistyczna, choć obecnie jest wprowadzona wyłącznie w ramach usta-
wy o rewitalizacji, jest formą porozumienia publiczno-prywatnego między gminą 
a inwestorami prywatnymi. Jej mechanizm jest rekomendowany do wdrożenia w ra-
mach projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Narzędzie to pojawia się tak-
że w propozycji tzw. „ustawy inwestycyjnej” i zakłada, że umowa urbanistyczna 

170 Art. 37i ust. 3 u.p.z.p.
171 Art. 37i ust. 1 u.p.z.p.
172 Jest to opłata pobierana od właścicieli nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości, scalenia i podziału bądź budowy 
infrastruktury. Jej celem jest odzyskanie części nakładów poniesionych przez gminę tytułem realizacji infrastruktury dla nowych 
terenów zabudowy.
173 Art. 37i ust. 4 u.p.z.p.
174 Przedmiotem umowy nie może być inwestycja główna, będąca inwestycją celu publicznego zgodnie z art. 37i ust. 2 u.p.z.p.
175 O której mowa w art. 37g ust 2 pkt 6 u.r.
176 Art. 37i ust. 6 u.r.
177 Art. 37i ust. 7 u.r.
178 Art. 37i ust. 8 u.r.
179 Art. 37i ust. 9 u.r.
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32. Rewitalizacja i planowanie w gminie - schemat powiązań. Opr. własne.

może być sporządzona jako wynik planu regulacyjnego dla tzw. obszarów zorganizowanego 
inwestowania (OZI). 
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3. 
3.1.  Współpraca między gminami

Samorządy rywalizują między sobą o przyciągnięcie mieszkańców, inwestycje 
czy dotacje. Decyzje dotyczące planowania przestrzennego lub realizacji nowej in-
frastruktury często podejmowane są wyłącznie w granicach danej jednostki samo-
rządu terytorialnego. Powiązania funkcjonalne w ramach metropolii, m.in. zasięg 
usług, instytucji czy infrastruktury, wykraczają jednak poza granice administracyj-
ne, obejmując kilka gmin czy powiatów. 

Dla równomiernego rozwoju regionów konieczna jest współpraca zamiast konku-
rencji. Szersza perspektywa postrzegania inwestycji o znaczeniu metropolitalnym 
jest potrzebna i opłacalna nawet wówczas, jeśli dla pojedynczej gminy korzyści te 
wydają się niewielkie. Współpraca gmin w ramach metropolii dotyczy planowania 
i realizacji wspólnych zadań, do których należą m.in.:

• infrastruktura transportowa - sieci transportu zbiorowego, przystanki, par-
kingi Park&Ride;
• wspólna infrastruktura techniczna, jej rozbudowa i eksploatacja;
• wspólny krajobraz i tereny przyrodnicze - np. doliny rzek, duże zespoły 
zieleni;
• wspólna infrastruktura turystyczna, sportowa i rekreacyjna;
• dostęp do usług.

Najnowsze zmiany w ustawach, m.in. ustawie o samorządzie powiatowym180, dają 
możliwość tworzenia związków gminno-powiatowych. Wspólne projekty mogą 
być prowadzone przez związki międzygminne lub gminno-powiatowe, mające 
na celu realizację usług publicznych181. 

Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom 

Od 2008 roku w Lublinie realizowany jest projekt pt. „Lubelski Obszar Metropoli-
talny - Przyjazny Inwestorom”, obejmujący Lublin oraz ościenne powiaty: lubar-
towski, łęczyński i świdnicki. Został dofinansowany w ramach działania Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego. Jego celem jest promowanie obszaru jako miejsca atrakcyjnego 
dla inwestowania, a odbiorcami są polscy i zagraniczni przedsiębiorcy.

Realizacja projektu objęła następujące etapy:

• opracowanie analiz eksperckich dotyczących potencjału inwestycyjnego 
i intelektualnego obszaru;
• przygotowanie „Strategii promocji inwestycyjnej Lubelskiego Obszaru 

180 u.s.pow.
181  Więcej uwag nt. dotychczasowych praktyk i problemów dotyczących współpracy międzygminnej zawartych jest w Białej 
Księdze Obszarów Metropolitalnych, 2013

Narzędzia współpracy 
w ramach metropolii
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33. Lubelska starówka. Fot. M. Arczyńska

Metropolitalnego”: określenie możliwych interakcji transgranicznych, po-
zycjonowanie promowanego obszaru w konkurencji na rynku krajowym, 
europejskim i globalnym oraz wskazanie, które sektory powinny być pro-
mowane i na jakich rynkach;
• promocja bezpośrednia i wizerunkowa obszaru: foldery, film reklamowy, 
dwujęzyczny portal internetowy (www.lom.com.pl), obejmujący oferty 
dla inwestorów i aktualne informacje dotyczące projektu;
• organizowanie wydarzeń takich jak Międzynarodowe Forum Inwestycyj-
no-Gospodarcze LUB-INVEST 2009 (prezentacje możliwości współpra-
cy gospodarczej z Ukrainą, Indiami i Chinami oraz spotkania biznesowe).

182 Główny punkt informacyjny ZIT w regionie pomorskim: ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 
58 326 81 52, e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu
183 W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.
184  ZIT mogą być finansowane ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 
(dostępne w tym okresie środki finansowe to 819 milionów złotych).

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)182 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie pozwalające na realizację wspól-
nych, międzygminych strategii, przede wszystkim na rzecz zrównoważonego roz-
woju obszarów zurbanizowanych, o znaczeniu dla całego obszaru funkcjonalnego. 
Jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić wspólne przedsięwzięcia fi-
nansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Fun-
duszu Społecznego183. Celem ZIT było wsparcie partnerskiej współpracy pomiędzy 
jednostkami administracyjnymi,kompleksowe i zintegrowane działanie na rzecz 
rozwiązywania problemów miast i ich obszarów funkcjonalnych, a także efektyw-
na realizacja polityki spójności184. Obecnie dzięki współpracy między gminami 
w realizacji publicznych inwestycji możliwe jest sprawne wykorzystanie dostępnych 
funduszy, jednak głównym celem ZIT jest wsparcie budowania współpracy mię-
dzy samorządami i stworzenie mechanizmów, dzięki którym będzie ona miała cha-
rakter długotrwały, wykraczając poza perspektywę finansową dotacji Unii Euro-
pejskiej 2014-2020.
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ZIT są realizowane przede wszystkim w miastach wojewódzkich i na związanych
 z nimi obszarach  funkcjonalnych, czyli głównie obszarach metropolitalnych. Do-
tyczą m.in. takich zagadnień, jak zrównoważony transport komunikujący miasta 
z ich obszarami funkcjonalnymi, ochrona środowiska, efektywność energetyczna, 
poprawa sytuacji na rynku pracy czy dostęp do usług publicznych związanych z ochro-
ną zdrowia, edukacją i pomocą społeczną.185

ZIT na przykładzie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Ob-
szaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot do roku 2020 

Na podstawie diagnozy wskazującej potencjał rozwojowy obszaru, opracowano ze-
staw działań mających służyć poprawie sytuacji demograficznej, społecznej, gospo-
darczej i środowiskowej. Ustalono merytoryczne i strategiczne kryteria oceny pro-
jektów, której dokonali eksperci oraz Zarząd i Rada ZIT. Wśród zaproponowanych 
przedsięwzięć znalazły się m.in.:

• program współpracy inkubatorów przedsiębiorczości i parków naukowo-
-technologicznych;
• Centrum Geriatrii, Programów Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny;
• wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania transportem publicznym; 
• modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej; 
• modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, mieszkal-
nych komunalnych, spółdzielczych oraz wspólnot mieszkaniowych. 

Najpierw sprawdzono zgodność projektów z dokumentami unijnymi, krajowymi 
i wojewódzkimi. Na podstawie serii warsztatów (w drugiej edycji wzięło udział 170 
uczestników, m.in. eksperci, przedstawiciele uczelni, organizacji pozarządowych 
i przedsiębiorcy), konsultacji społecznych, analiz oraz wywiadów przyjęto główny 
cel ZIT: „Dynamizacja i zwiększenie spójności rozwoju społeczno-gospodarczego 
oraz podniesienie wieloaspektowej konkurencyjności Obszaru Metropolitalnego 
dzięki partnerskiej współpracy, integracji i synergii". 

185 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 – 2020.

34. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Zintegrowane Porozumienia 
Terytorialne w województwie pomorskim. Źródło: www.rpo.pomorskie.eu
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186  W myśl definicji zawartej w u.p.z.p.

3.2.  Metropolie i obszary metropolitalne 

Metropolie to wielkie miasta wraz z obszarami powiązanymi z nimi przestrzennie 
i funkcjonalnie, czyli gminami przylegającymi do ich granic186. Wielkie miasta to 
lokalne „okna na świat” - posiadają infrastrukturę transportową łączącą je z innymi 
ośrodkami na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym - węzły porty, lotni-
ska, sieci kolejowe. Dzięki swojemu położeniu i pozycji stają się miejscem wymia-
ny kapitału ludzkiego, informacji i prowadzenia działalności gospodarczej. Ich atrak-
cyjność inwestycyjna wykracza poza zasięg krajowy. Instytucje działające w dużych 
miastach utrzymują relacje gospodarcze, edukacyjne, naukowe i kulturalne z inny-
mi światowymi metropoliami.
 
Jako funkcje metropolitalne określane są takie elementy działania dużych miast, 
które: 

• wykorzystują ich potencjał (gospodarczy, społeczny, turystyczny ) oraz po-
wiązania komunikacyjne; 
• budują i wykorzystują kontakty ponadlokalne;
• wspierają nowoczesne funkcje gospodarcze miast;
• tworzą tzw. usługi wyższego rzędu (np. są to np. siedziby uczelni wyż-
szych, instytucji kultury czy administracji publicznej - sądów, ważnych urzę-
dów).
 

Możliwości oferowane przed duże miasta, zwłaszcza w dziedzinach zatrudnienia, 
rozwoju gospodarczego, edukacji, kultury, opieki zdrowotnej i możliwości osią-
gnięcia wyższej jakości życia sprawiają, że ludzie chętnie wybierają je jako swoje 
miejsce zamieszkania.

35. Zasięg oddziaływania w obrębie obszaru metropolitalnego 
(na przykładzie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot). 
Opr. własne.

centrum metropolii

obszar funkcjonalny 
metropolii
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W Polsce status ośrodków metropolitalnych uzyskały najważniejsze ośrodki wo-
jewódzkie, o największym znaczeniu społeczno-gospodarczym w skali kraju. Ich ob-
szary funkcjonalne, nazywane obszarami metropolitalnymi, składają się z ośrod-
ka rdzeniowego i strefy zewnętrznej. Mogą mieć charakter monocentryczny, jak np. 
Wrocław lub policentryczny, jak aglomeracja trójmiejska czy górnośląska. Obszary 
metropolitalne zostały zdefiniowane w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowa-
nia Kraju 2030187. Wyznaczono je według kryteriów definiujących ich pozycję i zna-
czenie w skali kraju, na podstawie takich wskaźników jak populacja, zatrudnienie 
w sektorze usług rynkowych, liczba studentów, lokalizacja lotniska itd. Granice ob-
szaru metropolitalnego wyznaczone są w planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa oraz w planach zagospodarowania przestrzennego obszaru metropo-
litalnego188. Metropolie mają także ogromne znaczenie lokalne. Obejmują swoim 
zasięgiem całe regiony i zapewniają przyległym gminom dostęp do miejsc pracy 
i usług (patrz ilustracja nr 36).

OPCJA2 OPCJA2

OPCJA2 OPCJA2

CENTRUM 
METROPOLII

GRANICA GMINY

GRANICA OBSZARU 
METROPOLITALNEGO

Gdańsk

187 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjęta uchwałą nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r.
188  Granice obszaru metropolitalnego dla Trójmiasta zostały określone w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-
-Gdynia-Sopot, załącznik do uchwały Nr 293/129/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 marca 2016 r., 2016)

36. Powiązania w ramach obszaru metropolitalnego. 
Opr. własne.
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Według ustawy z 2015 r. o związkach metropolitalnych189 związki gmin będą mo-
gły sporządzać swoje opracowania dotyczące planowania przestrzennego, infra-
struktury, zasięgu obszarów chronionych i innych. Ustawa tworzyła możliwość two-
rzenia organizacji metropolitalnych jako narzędzia koordynacji działań w gminach 
wspólnego obszaru. Obecnie, na mocy ustawy o związku metropolitalnym w wo-
jewództwie śląskim190, jedynym takim organem w kraju jest tzw. „Metropolia Sile-
sia”.

Nawet przy obecnym stanie regulacji prawnych stowarzyszenia metropolitalne mo-
gą realizować projekty, których celem jest ustalenie wspólnych kierunków i zasad 
polityki przestrzennej. Mogą być one wprowadzane dobrowolnie. Przykładem jest 
m.in. Aglomeracja Poznańska oraz realizowane dla jej potrzeb analizy oceny uwa-
runkowań obszaru metropolitalnego, w tym m.in. diagnoza „Studium uwarunko-
wań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej” oraz kierunki, tzw. „Biała 
Księga Aglomeracji Poznańskiej”. Jest to model dobrej praktyki do zastosowania 
w przypadku braku uregulowań tworzenia wspólnych narzędzi planowania dla me-
tropolii.

1/ Warszawski Obszar Metropolitalny; 2/ Katowicki Obszar Metropolitalny; 
3/ Krakowski Obszar Metropolitalny; 4/ Obszar Metropolitalny Gdańsk - 
Gdynia -Sopot; 5/ Wrocławski Obszar Metropolitalny; 6/ Łódzki Obszar 
Metropolitalny; 7/ Poznański Obszar Metropolitalny; 8/ Bydgosko -Toruński 
Obszar Metropolitalny; 9/ Szczeciński Obszar Metropolitalny; 10/ Lubelski 
Obszar Metropolitalny; 11/ Rzeszowski Obszar Metropolitalny;                                
12/ Białostocki Obszar Metropolitalny

189 Powstawało wiele projektów ustaw metropolitalnych, najnowsza ustawa została przyjęta w 2015 r. u.z.m. W marcu 2017 r. rząd 
przyjął nową ustawę powołującą związek metropolitalny w województwie śląskim, a w czerwcu 2017 r. przyjęto rozporządzenia 
wykonawcze.
190  u.z.m.w.ś.

37. Obszary metropolitalne w Polsce. Opr. własne na podstawie
danych Unii Metropolii Polskich, 2013 (z uwzględnieniem aktualnej 
nazwy i granic OM G-G-S).
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Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OM G-G-S)

W województwie pomorskim od 2011 roku funkcjonuje stowarzyszenie jednostek 
samorządu terytorialnego, początkowo jako Gdański Obszar Metropolitalny (GOM), 
a od 2015 roku jako Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.
W 2016 r. OMG-G-S zrzeszał 57 samorządów (miast, powiatów oraz gmin) i sta-
nowi instytucję oficjalnie reprezentującą obszar wobec rządu oraz Komisji Europej-
skiej, przede wszystkim pośrednicząc w działaniach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Stowarzyszenie realizowało 
szereg inicjatyw i projektów, m.in.: wspólne zakupy energii, opracowanie wspól-
nych dokumentów strategicznych czy np. standaryzacja zapisów studium gminy 
(patrz aneks A.1.).

Z uwagi na przekształcenia w zasięgu, nazwie i kompetencjach tych instytucji, 
w ostatnich latach przy konieczności używania wspólnego określenia dla grup współ-
pracujących ze sobą samorządów, w różnych dokumentach strategicznych i staty-
stycznych wymiennie używano takich nazw jak Obszar Metropolitalny Trójmia-
sta lub Obszar Metropolitalny Zatoki Gdańskiej. Główny Urząd Statystyczny 
używał określenia Trójmiejski Obszar Metropolitalny.

1/ Gmina Miasta Wejherowo; 2/ Gmina Miasta Pruszcz Gdański; 3/ Gmina 
Miasta Tczew; 4/ Gmina Miasta Rumia; 5/ Gmina Miasta Reda; 6/ Gmina 
Pruszcz Gdański; 7/ Gmina Wejherowo; 8/ Gmina Kosakowo; 9/ Gmina 
Żukowo; 10/ Gmina Szemud; 11/ Gmina Kolbudy;  12/ Gmina Miasta Puck; 
13/ Gmina Puck; 14/ Gmina Luzino; 15/ Gmina Kartuzy; 16/ Gmina Przod-
kowo; 17/ Gmina Cedry Wielkie; 18/ Gmina Pszczółki; 19/ Gmina Tczew; 
20/ Gmina Suchy Dąb

1/ Gmina Miasta Gdańsk; 2/ Gmina Miasta Gdynia; 3/ Gmina Miasta Sopot

centrum metropolii

obszar funkcjonalny 
metropolii

38. Obszar Metropolitalny Gdańsk–Gdynia-Sopot. Opr. własne 
na podstawie danych OM G-G-S (stan na 15 czerwca 2016). 
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Aglomeracja Poznańska

W maju 2007 roku, jeszcze przed wprowadzeniem rządowych regulacji ustalają-
cych warunki współpracy międzygminnej w obrębie metropolii, powołana zosta-
ła Rada Aglomeracji Poznańskiej. Jej pierwszymi działaniami było m.in. utworze-
nie Zarządu Transportu Miejskiego, Międzygminnego Związku Gospodarki 
Odpadami i zorganizowanie Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej. Po-
wołano także Centrum Badań Metropolitalnych - jednostkę badawczą odpowie-
dzialną za stworzenie Strategii Aglomeracji Poznańskiej do 2020 roku.

W latach 2009 – 2011 opracowano dokument pod nazwą „Funkcjonowanie i kie-
runki rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej” („Biała Księga Aglomera-
cji Poznańskiej”). Koordynatorem projektu było Centrum Badań Metropolitalnych, 
a prace wykonano we współpracy m.in. z poznańskimi uczelniami - Politechniką, 
Uniwersytetem Ekonomicznym oraz Uniwersytetem Przyrodniczym, a także mia-
stami i gminami Rady Aglomeracji Poznańskiej. Dokument stanowi narzędzie ko-
ordynacji planowania pomiędzy gminami aglomeracji. Zawiera diagnozę, kierun-
ki i wytyczne dla ogólnej strategii rozwoju oraz sektorowe strategie i programy 
rozwoju wraz z określeniem sposobów ich wdrażania i monitorowania. Jego celem 
jest poprawa konkurencyjności aglomeracji oraz integracji funkcjonalno-przestrzen-
nej, zwłaszcza w sferach najważniejszych w kontekście rozwoju gospodarczego i po-
prawy jakości życia.

39. Wybrane formy współpracy międzygminnej w aglomeracji 
poznańskiej w zakresie gospodarki komunalnej. Źrodło: Strategia 
Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. 2011
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3.3.  Obszary funkcjonalne 

Zasięg powiązań i oddziaływania gmin wykracza często poza ich granice admini-
stracyjne. Gminy są związane różnymi wspólnymi powiązaniami, wśród których 
można wymienić m.in.:

• przejazdy mieszkańców gmin do miejsc pracy i innych celów (np. usług 
lub handlu);
• obszary chronionej przyrody lub krajobrazu;
• strefy ograniczonego użytkowania, np. w okolicy lotnisk lub oczyszczal-
ni ścieków;
• obszary obsługi systemów kanalizacji itp.;
• inne uwarunkowania, np. wspólne zlewnie rzeczne. 

Coraz bardziej zaciera się tradycyjny podział na tereny miejskie i wiejskie. Obszary 
położone poza granicami miast nierzadko przyjmują zurbanizowany charakter, 
a niższe niż w mieście ceny gruntów przyczyniają się do rozlewania podmiejskiej 
zabudowy mieszkaniowej. Lokalizowane są tam również funkcje produkcyjne i usłu-
gowe. 

Jednym z narzędzi wyznaczania zasięgu oddziaływania miasta na jego otoczenie 
oraz koordynacji działań na rzecz tego obszaru jest wskazanie miejskiego obsza-
ru funkcjonalnego (MOF).191 Jest to ciągły przestrzennie układ osadniczy, 

Obszary cenne przyrodniczo i krajobrazowo (TPK), 
wspólne dla obszaru metropolitalnego

Granica Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

granica gminy

Gdańsk

Sopot

Gdynia

Korytarze transportowe - wspolne połączenia dla 
obszaru metropolitalnego

191 Metody delimitacji obszarów funkcjonalnych są przedmiotem dyskusji. Potrzeba ich wydzielenia wynika z ustaleń Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030. Propozycje określenia granic MOF realizowało w 2013 r. Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego w oparciu o metodologię prof. Śleszyńskiego. 

40. Granice gmin i systemy przestrzenne przekraczające 
granice administracyjne, na przykładzie województwa 
pomorskiego. Opr. własne.
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192 Uchwała nr 1004/XXXIX/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 października 2009 roku w sprawie zmiany Pla-
nu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz Projekt Planu zagospodarowania zagospodarowania prze-
strzennego województwa pomorskiego 2030, załącznik do uchwały Nr 293/129/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 
24 marca 2016 r.)
193  Art. 49d. u.p.z.p.
194  Art. 49e. u.p.z.p.

41. Różnice pomiędzy definicjami obszaru funkcjonalnego, 
metropolitalnego oraz metropolii. Opr. własne na podstawie 
definicji u.p.z.p. i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju.

Obszar szczególnego zjawi-
ska z zakresu gospodarki 
przestrzennej lub występo-
wania konfliktów prze-
strzennych, stanowiący 
zwarty układ przestrzenny 
składający się z funkcjonal-
nie powiązanych terenów, 
charakteryzujących się 
wspólnymi uwarunkowa-
niami i przewidywanymi 
jednolitymi celami rozwo-
ju. Obszary funkcjonalne 
dzielą się na różne typy 
m.in. miejskie obszary 
funkcjonalne (MOF).

Jeden z typów obszaru 
funkcjonalnego, tzw. miej-
ski obszar funkcjonalny 
dla ośrodka wojewódzkie-
go, pełniącego funkcje me-
tropolitalne.

Obszar metropolitalny skła-
da się z ośrodka rdzeniowe-
go i strefy zewnętrznej, 
składającej się zjednostek 
różnego typu: gmin miej-
skich i wiejskich, wchodzą-
cych w skład tego obszaru.

Ośrodek, który stanowi centrum za-
rządzania gospodarczego na pozio-
mie co najmniej krajowym, ma du-
ży potencjał gospodarczy, oferuje 
szereg usług wyższego rzędu i cha-
rakteryzuje się wysoką atrakcyjno-
ścią turystyczną, dużymi możliwo-
ściami edukacyjnymi i tworzenia 
innowacji (rozbudowane szkolnictwo 
wyższe, obecność jednostek nauko-
wych i badawczo-rozwojowych), ma 
zdolność do utrzymywania relacji 
handlowych, naukowych, edukacyj-
nych i kulturalnych z międzynaro-
dowymi metropoliami oraz charak-
teryzujesię wysoką wewnętrzną 
i zewnętrzną dostępnością transpor-
tową.

Obszar funkcjonalny Obszar metropolitalny Metropolia

który obejmuje zarówno zwarty miejski obszar, jak i powiązaną z nim strefę zur-
banizowaną. Strefa ta nie musi pokrywać się z podziałem administracyjnym, a MOF 
może obejmować zarówno gminy miejskie, jak i miejsko-wiejskie i wiejskie. W wo-
jewództwie pomorskim lokalizacja oraz zasięg terytorialny ośmiu MOF zostały 
określone w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa192. Z uwagi 
na skalę obszary funkcjonalne dzieli się na ośrodki wojewódzkie (w tym także me-
tropolitalne, dla których należy stosować specjalne, opisane w niniejszym podręcz-
niku rozwiązania i strategie planistyczne), regionalne, subregionalne i lokalne. MOF 
o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym są określane przez zarząd wojewódz-
twa, przy czym te drugie z jego inicjatywy lub na wniosek samorządu gminnego 
lub samorządu powiatowego193. Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym może 
określić samorząd gminny194. 

Gminy mogą łączyć się w celu realizacji wspólnych zadań. W tym celu mogą po-
woływać związki samorządów Mniejsze miasta, np. powiatowe, mogą tworzyć wła-
sne sieci powiązań, o drobniejszej skali, a metropolie – formalizować współpracę 
w ramach obszarów metropolitalnych. Granice tych obszarów wyznaczają wspól-
ne plany i strategie, które pomagają skoordynować wspólne działania gmin, 
np. ubieganie się o środki finansowe albo pozyskiwanie inwestorów. Dla obszarów 
funkcjonalnych można przyjąć wspólne strategie rozwoju, które zdefiniują cele dzia-
łania oraz nakreślą sposoby ich realizacji i monitorowania skuteczności ich wdraża-
nia.
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Komunalny związek gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

Jeden z najstarszych przykładów współpracy między gminami województwa po-
morskiego stanowi powołany w 1991 roku, wkrótce po uchwaleniu ustawy o samo-
rządzie gminnym i w oparciu o jej przepisy, Komunalny związek gmin „Dolina Re-
dy i Chylonki”. Obejmuje gminy Gdynia, Reda, Rumia, Sopot, Wejherowo (miasto 
i gmina), Kosakowo oraz Szemud. W ciągu całego okresu jego istnienia ich popu-
lacja zwiększyła się z prawie 400 do 459 tysięcy mieszkańców.

Do głównych zadań związku, koordynowanych przez niego w zastępstwie gmin, 
należą:

• zaopatrzenie miast i gmin w wodę;
• odbiór i oczyszczanie ścieków;
• centralne ogrzewanie;
• gospodarka odpadami (w tym zbiórki odpadów niebezpiecznych i segre-
gacja odpadów); 
• utrzymanie porządku i czystości;
• ochrona środowiska;
• opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
• pozyskiwanie funduszy od instytucji zewnętrznych, w tym Unii Europej-
skiej;
• informacja i edukacja ekologiczna lokalnej społeczności (często prowadzo-
na we współpracy z sąsiednimi gminami).

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata 
2014-2020

Strategia została stworzona w celu ustalenia ponadlokalnych celów i strategii roz-
wojowych dla Malborka wraz z jego obszarem funkcjonalnym, obejmującym oko-
liczne gminy w powiecie malborskim oraz sztumskim. W ramach jej opracowywa-
nia przeprowadzono również konsultacje społeczne.

W strategii została zawarta:

• ocena obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej Miejskiego Obszaru Funk-
cjonalnego Malborka (wśród głównych problemów wskazano m.in. nieko-
rzystne zmiany struktury demograficznej, wysokie bezrobocie i niską ak-
tywność gospodarczą mieszkańców, a do największego potencjału 
zaliczono turystykę, w tym turystykę wodną);
• analiza SWOT w kontekście zagospodarowania przestrzennego wraz z in-

42. Logo Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki". 
Źródło: strona internetowa Związku.
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frastrukturą, kapitału ludzkiego oraz gospodarki (szczególny nacisk położo-
no na spójną politykę komunikacyjną, energetykę i turystykę);
• wizja rozwoju MOF Malborka oparta na wyznaczonych celach prioryte-
towych: „Miejski Obszar Funkcjonalny Malborka rozwiniętym gospodar-
czo centrum turystycznym subregionu, obszarem aktywnych mieszkańców 
i proekologicznych postaw”; 
• wskazania odnośnie infrastruktury wymagającej rozwoju, przede wszyst-
kim poprawę dostępności transportowej oraz poprawę oferty edukacyjnej 
oraz zimowej oferty sportowo – rekreacyjnej;
• model wdrażania oraz monitoringu i ewaluacji realizacji Strategii;
• potencjalne źródła finansowania dla wdrażania Strategii.

Wskazano również na znaczenie partnerstwa z innymi gminami, zwłaszcza w kon-
tekście Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
 

3.4. Planowanie dla transportu zbiorowego na obszarze metropolitalnym

Funkcjonowanie niektórych z systemów transportowych, zwłaszcza, ze względu 
na jego zasięg i rolę, organizacji transportu zbiorowego, wymaga szerokiej współ-
pracy. Organizatorem publicznego transportu zbiorowego, odpowiedzialnym za pla-
nowanie i organizowanie jego rozwoju, mogą być gmina, związek międzygmin-
ny, powiat, związek powiatów lub powiatowo-gminny, związek metropolitalny 
lub województwo. 

W celu określenia sieci komunikacyjnej, według której planowane jest wykonywa-
nie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, ustala się tzw. plan zrów-
noważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (w skrócie: plan 
transportowy). Plan obejmuje takie kwestie jak ocena i prognoza potrzeb przewo-
zowych wraz z przewidywanym finansowaniem, organizacją informacji pasażer-
skiej, a także preferencje odnośnie rodzaju środków transportu i wymaganego stan-
dardu. 

Plan transportowy musi być zgodny z założeniami przestrzennego zagospodarowa-
nia kraju, planu zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Konieczne jest uwzględnienie wpływu 
transportu na środowisko oraz sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru. Szczegól-
ne znaczenie ma kwestia zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbio-
rowego oraz jego dostępności dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepeł-
nosprawnych.

Plan transportowy, w zależności od zasięgu, opracowuje:

• marszałek województwa; 
• starosta, zarząd związku powiatów, zarząd związku powiatowo-gminne-
go, zarząd związku metropolitalnego; 
• wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd związku międzygminnego.
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Zawsze konieczne jest uwzględnienie planu opracowanego przez instytucje wyż-
szego rzędu. Małe obszary nie mają obowiązku przygotowywania planu, dotyczy 
on większych terenów. W skali mniejszej niż krajowa są to:

• gminy liczące co najmniej 50 000 mieszkańców;
• powiaty; 
• związki międzygminne lub powiatowo-gminne zamieszkane przez co naj-
mniej 80 000 osób; 
• związki powiatów obejmujące obszar liczący co najmniej 120 000 miesz-
kańców;
• związek metropolitalny;
• województwo.

W przypadku utworzenia związku metropolitalnego, nie muszą go już przygoto-
wywać wchodzące w jego skład gminy, powiaty ani związki.195

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej (MZKZG)

W celu zintegrowania działań związanych z transportem zbiorowym w Obszarze 
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, powołano Metropolitalny Związek Ko-
munikacyjny Zatoki Gdańskiej (MZKZG). Jego działania koordynuje zarząd 
oraz zgromadzenie związku, w którego skład wchodzą wójtowie, burmistrzowie 
lub prezydenci miast obszaru, wraz z dodatkowymi przedstawicielami, proporcjo-
nalnie do liczby mieszkańców. Związek zajmuje się kształtowaniem wspólnej po-
lityki komunikacyjnej w obrębie obszaru metropolitalnego. W związku z wymo-
gami ustawowymi MZKZG zajmuje się organizacją, emisją i dystrybucją 
zintegrowanego systemu biletowego (bilet metropolitalny). Decyduje o jego tary-
fach, integruje systemy pobierania opłat i rozlicza przychody, a także bada rynek 
publicznego transportu i prowadzi jego promocję pod kątem funkcjonowania bi-
letu. Obowiązuje on na obszarze 14 gmin, członków Metropolitalnego Związku 
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Oprócz Gdańska, Gdyni i Sopotu obejmuje 
także Kolbudy, Kosakowo, Luzino, gminę i miasto Pruszcz Gdański, Redę, Rumię, 
gminę i miasto Wejherowo, Szemud i Żukowo oraz gminy aplikujące (miasto i gmi-
nę Tczew oraz gminę Pszczółki).

Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM)

System regionalnej kolei powstał z inicjatywy Samorządu Województwa Pomor-
skiego. To największa inwestycja w historii samorządu województwa. Jest zinte-
growana z istniejącym układem transportu zbiorowego metropolii obejmującym 
obszar aglomeracyjny Trójmiasta i sąsiednie powiaty (m.in. kartuski i kościerski) 
oraz z innymi projektami infrastrukturalnymi prowadzonymi w województwie. 
Ma przyczynić się popularyzacji zrównoważonego transportu i docelowo wpły-
nąć na redukcję emisji dwutlenku węgla.

PKM wykorzystała elementy istniejącej infrastruktury (zniszczonej w 1945 roku 
Kolei Kokoszkowskiej), a częściowo została wybudowana od podstaw. Nowa kolej 
ułatwia dojazd do pracy w centralnych ośrodkach aglomeracji mieszkańcom oko-

195 W przypadku, gdy posiadały one własne plany transportowe, tracą ważność w momencie wejścia w życie planu metropolitalnego 
jako nadrzędnego dokumentu. Metropolitalny plan transportowy musi być przed uchwaleniem zaopiniowany przez marszałka wo-
jewództwa oraz uzgodniony ze starostami sąsiadujących powiatów lub zarządem związku powiatów albo powiatowo-gminnego. 
Należy go także ogłosić w dzienniku urzędowym oraz podać do publicznej wiadomości w zwyczajowo przyjęty na danym obsza-
rze sposób. Więcej informacji w u.p.t.z. Związek metropolitalny jest dodatkowo zobowiązany do ustanowienia zintegrowanego 
systemu taryfowo—biletowego dla przewozów w jego granicach, a gminy i powiaty organizujące tam przewozy pasażerskie muszą 
w nim uczestniczyć. Rozliczenia z tego tytułu należy określić w porozumieniu między związkiem metropolitalnym a jednostką 
samorządu terytorialnego.
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OSOWA

RĘBIECHOWO

PORT LOTNICZY
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NIEDŹWIEDNIK

STRZYŻA

KARWINY

STADION

Gdynia
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Brzeźno
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Mały Kack
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Piecki - Migowo
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Chwaszczyno
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Kartuzy KIEŁPINEK

JASIEŃ
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Młyniska

Gdańsk
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Istniejące linie PKP

Linia PKM

Istniejąca linia SKM

Planowana linia SKM

43. Przebieg trasy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Opr. własne 
na podstawie materiałów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA oraz PKP 
Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. 

licznych gmin, a także obsługuje dzielnice Gdańska i Gdyni, których peryferyjne 
położenie zmuszało mieszkańców do korzystania z transportu indywidualnego. 
PKM stanowi szybki środek komunikacji, zgodny z założeniami zrównoważonego 
transportu. Wzdłuż linii kolejowej intensywnie rozwija się budownictwo mieszka-
niowe, a aglomeracja zyskała szybkie połączenie z portem lotniczym im. Lecha Wa-
łęsy, obsługiwanym wcześniej autobusami. Dzięki nowemu, alternatywnemu po-
łączeniu kolejowemu między Gdańskiem a Gdynią zmniejsza się także obciążenie 
tras prowadzących w kierunku głównej osi łączącej Gdańsk, Sopot i Gdynię, ob-
sługiwanej przez Szybką Kolej Miejską. Projekt był współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwojowego w ramach programu Infrastruktura i Śro-
dowisko. Obecnie planowana jest jego dalsza rozbudowa.



Narzędzia współpracy w ramach metropolii Planowanie przestrzenne w gminach 

98

Program rozbudowy infrastruktury rowerowej w Obszarze Metropolital-
nym Gdańsk-Gdynia-Sopot

W Gdańsku system tras rowerowych jest tworzony od 1992 roku. Początkowo re-
alizowano trasy o charakterze rekreacyjnym, zlokalizowane wzdłuż terenów ziele-
ni i pasa nadmorskiego. W 2000 roku Gdańsk pozyskał z Global Environment Fa-
cility milion dolarów na budowę infrastruktury rowerowej. Powstała wówczas 
koncepcja sieci tras rowerowych, zrealizowano drogi rowerowe oraz wprowadzo-
no ulice uspokojonego ruchu. Uchwalone w 2007 roku studium gminy (obecnie 
opracowywany jest nowy dokument) również kładło nacisk głównie na rekreacyj-
ne znaczenie rowerów (opierało się na badaniach ruchu z 2004 roku), jednak zauwa-
żono, że udział roweru w podróżach w godzinie szczytu wyniósł 1% i słusznie prze-
widziano wzrost w kolejnych latach. Szlaki turystyczne uwzględniono już w 2009 
roku w wojewódzkiej koncepcji rozwoju systemu rowerowego. W studium gminy 
zakładano z kolei utworzenie systemu ścieżek rowerowych zintegrowanego z sys-
temem ciągów pieszych, węzłów integracyjnych Bike&Ride, jednak dopiero kolej-
ne dokumenty wynikające z kompleksowej strategii działania sprawiło, że Gdańsk 
stał się „rowerową stolicą Polski”. Szybki wzrost popularności tego środka transpor-
tu w aglomeracji gdańskiej sprawił, że polityka prorowerowa została rozciągnięta 
na obszar metropolitalny. W 2016 roku Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-
-Sopot oraz Marszałek Województwa Pomorskiego otrzymali przyznawaną corocz-
nie nagrodę „Złota Szprycha za wspieranie rozwoju komunikacji rowerowej po-
przez dofinansowany dzięki środkom unijnym projekt Węzły integracyjne 
Obszaru Metropolitalnego wraz z trasami dojazdowymi”.

44. Przystanek Pomorskiej Kolei Metropolitalnej „Strzyża PKM” – węzeł 
przesiadkowy między linią kolejową a tramwajową. Fot. M. Arczyńska.
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Do najważniejszych dokumentów związanych z rozbudową infrastruktury 
rowerowej na tym obszarze należą:

• Aktualizacja i integracja standardów technicznych dla infrastruktury ro-
werowej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, 2008;
• Koncepcja Rozwoju Systemu Rowerowego Województwa Pomorskiego 
„Zielona Księga”, 2009;
• System Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR), 2011;
• Zarządzenie Nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012 
r. w sprawie wprowadzenia standardów technicznych oraz zasad planowa-
nia, projektowania i organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych 
i wewnętrznych, będących w trwałym zarządzie (określają m.in. zasady se-
paracji ruchu rowerowego lub włączania go w system transportu miejskie-
go);
• Załącznik do uchwały Rady Miasta Gdańska nr XLVII/1049/13 z dnia 16 
grudnia 2013 r. Strategia Realizacji Systemu Tras Rowerowych dla Gdań-
ska (SR STeR), 2013);
• Program Rozwoju Transportu Obszaru Metropolitalnego w perspektywie 
finansowej 2014-2020), opracowany w 2015 roku w ramach prac nad Stra-
tegią Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Sopot - 
Gdynia do roku 2030;
• Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - uwzględniają obo-
wiązek tworzenia infrastruktury rowerowej (zapisy planów będą weryfiko-
wane w kwestii ich zgodności ze SteR);
• Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015, przyjętej Uchwałą Rady Mia-
sta Gdańska Nr XXXIII/1011/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. oraz Rozwój Ko-
munikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013  
(uwzględniony transport rowerowy).

Ponadto w 2006 roku powołano stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdań-
ska ds. Komunikacji Rowerowej, a od 2011 roku w Urzędzie Miasta Gdańska ist-
nieje Referat Mobilności Aktywnej. Podobne stanowiska powołano również w in-
nych miastach, m.in. w Sopocie, Gdyni i Tczewie. 

Programy operacyjne i strategie powiązane z Programem:

• Studium Koncepcyjne Systemu Roweru Metropolitalnego dla Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia – Sopot;
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego;
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;
• Program operacyjny „Mobilność i Transport” (część gdańskich „Progra-
mów Operacyjnych 2023”, zastąpił poprzedni program operacyjny „Mobil-
ny Gdańsk”), przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XVII/514/15 w dniu 
17 grudnia 2015 roku. Obejmuje cztery główne cele: zwiększenie atrakcyj-
ności transportu publicznego, poprawa warunków dla ruchu pieszego i ro-
werowego, poprawa dostępności transportowej, popularyzacja zrównowa-
żonego transportu i mobilności aktywnej; 
• Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropoli-
talnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2020;

Wnioskodawcy (19 samorządów obszaru) aplikowali o realizację projektu „Węzły 
integracyjne OM G-G-S wraz z trasami dojazdowymi”. Celem przedsięwzięcia jest 
„podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integra-
cji (poprzez węzły integracyjne) z licznymi podsystemami transportu zbiorowego 



Narzędzia współpracy w ramach metropolii Planowanie przestrzenne w gminach 

100

i indywidualnego oraz transportu rowerowego w ramach Obszaru Metropolital-
nego Trójmiasta”. Planowane jest utworzenie spójnej sieci nowoczesnych węzłów 
przesiadkowych przy stacjach PKP, SKM i PKM, modernizację istniejącej i budo-
wę nowej infrastruktury oraz rower metropolitalny. Stacje powstałyby przy wę-
złach integracyjnych oraz na obszarze do 5 km od węzłów (na Trójmiasto przypa-
da mniej niż 40% kwoty uwzględnionej we wniosku).

 

45. Węzły integracyjne OM G-G-S wraz z trasami dojazdowymi. Źródło: Studium Koncepcyjne 
Systemu Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot
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Przygotowanie planów miejscowych jest decyzją ekonomiczną, która niesie ze so-
bą konsekwencje finansowe dla gminy - zarówno zyski, jak i koszty. Planowanie 
powinno prowadzić do niepogorszenia wartości nieruchomości, uruchomienia 
ich potencjału rozwojowego przy zachowaniu interesu publicznego, czyli pozwolić 
inwestorom na realizację ich zamierzeń bez utraty walorów cennych dla mieszkań-
ców (np. terenów otwartych, braku hałasu, miejsc i zabudowy, które są wartościo-
we historycznie itp.).

Narzędzie oceny efektu finansowego uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego stanowi prognoza skutków finansowych uchwalenia planu 
miejscowego. Prognoza jest sporządzana przez rzeczoznawcę majątkowego na eta-
pie przygotowania projektu i ma na celu ułatwić podejmowanie świadomej decyzji.

Korzyści finansowe z planowania to m.in.:
• zysk tytułem wzrostu podatku od nieruchomości, przy realizacji inwesty-
cji;
• zysk tytułem sprzedaży nieruchomości gminnych;
• opłata adiacencka pobierana przy wzroście wartości nieruchomości w wy-
niku podziału, scalenia i podziału oraz budowy infrastruktury;
• opłata planistyczna - pobierana przy wzroście wartości nieruchomości 
w wyniku uchwalenia planu.

Koszty dla gminy obejmują m.in.:
• wykup terenów pod cele publiczne;
• koszt przygotowania planów;
• możliwe roszczenia odszkodowawcze od właścicieli.

Interes właścicieli prywatnych jest chroniony poprzez mechanizm odszkodowań 
za utratę wartości nieruchomości. W przypadku, w którym w wyniku uchwalenia 
planu miejscowego właściciel nieruchomości nie może z niej korzystać w dotych-
czasowy sposób lub jest to ograniczone, może domagać się odszkodowania. Wyjąt-
kiem są ograniczenia wynikające z przyczyn działań organów innych organy 
niż gmina, opisane szczegółowo później196. Możliwe są różne jego formy - odszko-
dowanie za rzeczywistą szkodę, wykup lub zamiana nieruchomości albo odszkodo-
wanie w wyniku utraty wartości w chwili sprzedaży.

Choć planowanie jest kosztowne, brak planów także niesie konsekwencje finanso-
we, np. koszt nieplanowanej zabudowy związany z rozproszeniem zabudowy i bu-
dową infrastruktury czy konfliktami społecznymi.

Działania planistyczne wiążą się z wydatkowaniem pieniędzy publicznych. Podej-
mowanie decyzji planistycznych jest jednocześnie kwestią ekonomiczną, związaną 
z gospodarką nieruchomościami oraz wpływającą na zarządzanie finansami publicz-
nymi gminy. Właściwy wybór pozwala na zwiększenie dochodów z tytułu wzro-
stu wartości nieruchomości197. Najlepszym przykładem jest wzrost cen gruntów 
niezabudowanych, przekształconych w planach na tereny pod zabudowę. Po-

4. 

196 Art. 36 ust. 1a, u.p.z.p.
197  Sepioł, 2014.
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dobnie działa zadeklarowanie przez gminę realizacji infrastruktury technicz-
nej dla terenów zabudowy. Planowanie pomaga także utrzymać wartości nieru-
chomości przy zachowaniu cennych walorów przestrzeni i zapewnieniu 
pozytywnej renty dla mieszkańców. Przykładem jest skupienie zabudowy tak, 
aby zachować walory widokowe w miejscowościach wypoczynkowych albo ochro-
nić przed nadmierną zabudową tereny o zabytkowym charakterze. 

Planowanie pozwala także na unikanie tzw. kosztu zewnętrznego - nie-
uwzględnionych w finansowej wycenie dodatkowych, negatywnych kosz-
tów rozwoju, np. utraty walorów krajobrazowych czy uciążliwości dla miesz-
kańców związanych np. z długimi dojazdami do pracy. Konsekwencje 
nieprzemyślanych wyborów przestrzennych uderzają w samorząd poprzez roszcze-
nia odszkodowawcze tytułem obniżenia wartości nieruchomości (np. przy ograni-
czeniu wcześniej nadanego prawa do zabudowy) lub straty w dochodach do budże-
tu (np. wynikających z kosztów realizacji infrastruktury). Dlatego też sporządzenie 
dobrych planów nie jest możliwe bez wyprzedzającej oceny, jak będą one wpływa-
ły na budżet samorządu. 

W planach miejscowych oceny „kosztu” planu dokonuje rzeczoznawca majątko-
wy198, przygotowując prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miej-
scowego199, z którego wynika szacowany rachunek zysków i strat. Choć ocena kosz-
tów planowania nie jest obowiązkowa dla studium gminy ani dla decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ich podjęcie nie pozostaje bez 
wpływu na koszt planowania. Dobre planowanie polega na wyważeniu między 
bezpośrednimi kosztami sporządzania planów a zyskami będącymi ich efektem, 
w czym ma pomóc prognoza.

Przygotowanie planów wiąże się z decyzjami o wydatkach pieniędzy publicznych 
związanych zarówno z kosztem sporządzenia dokumentów, jak i konsekwencjami 
finansowymi uchwalenia planów. Pozytywne efekty dotyczą uzyskania korzyści 
wynikających z dobrego gospodarowania gminą: daje potencjalnemu inwestorowi 
gwarancję,że w otoczeniu, w które chce zainwestować, nic nie zmieni się w nie-
przewidywalnych okolicznościach. Plany dają informację o możliwym przeznacze-
niu, ograniczając spekulację gruntami, czyli oczekiwanie na zwiększenie cen nie-
ruchomości i ich korzystną sprzedaż. Efekt planowania jest jednak często trudno 
mierzalny, a korzyści mogą być rozproszone. Przyjęcie planu z określonymi warun-
kami zabudowy zobowiązuje gminę do zapewnienia na tym terenie infrastruktury 
takiej jak sieci wodociągowe czy dostęp do dróg. 

198  Na podstawie art. 174 ust 3a u.g.n.
199 Podstawą dla sporządzenia prognozy jest art. 17 ust. 5 u.p.z.p.
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OPCJA2

OPCJA2

OPCJA2

1. Wpływy do budżetu z tytułu:
/ podatku od nieruchomości;
/ opłaty planistycznej;
/ opłaty adiacenckiej.
2. Sprzedaż nieruchomości 
gminnych objętych planem 
miejscowym.

1. Wykup gruntu na cele publiczne.
2. Koszt realizacji infrastruktury 
(w tym drogowej), zieleni publicznej.
3. Roszczenia odszkodowawcze 
(UPiZP)*.

* Art. 36 Ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, Dz. U. 2003 Nr 90 
poz. 717

MIEJSCOWY PLAN 
ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO

MW Zabudowa mieszkaniowa 
         wielorodzinna 
MN  Zabudowa mieszkaniowa 
         jednorodzinna 
KDD Publiczna droga dojazdowa

46. Zyski i straty w planowaniu miejscowym. Opr. własne.

4.1. Koszt planowania 

Po stronie kosztów planowania należy wyróżnić te, które obciążają gminę bezpo-
średnio oraz te, które wpływają na budżet gminy długoterminowo. Koszty plano-
wania w przypadku planu miejscowego to m.in.:

• koszt sporządzenia opracowań planistycznych; 
• zobowiązania związane z wykupem nieruchomości na cele publiczne - 
w przypadku planu dotyczy to przedsięwzięć wynikających z jego ustaleń, 
np. realizacji dróg publicznych czy terenów zieleni; 
• koszt związany z realizacją infrastruktury, obejmujący zarówno realizację 
dróg, jak i infrastruktury technicznej (m.in. sieci wodociągowo-kanaliza-
cyjnej).

Dodatkowym potencjalnym, choć ważnym dla uwzględnienia kosztem, są roszcze-
nia odszkodowawcze wynikające z utraty wartości nieruchomości w wyniku ogra-
niczeń w faktycznym użytkowaniu terenu lub gruntu w chwili uchwalenia bądź 
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zmiany planu miejscowego200 i zgłaszane przez właścicieli nieruchomości (patrz 
4.1.2.). 

Ponieważ dokumenty planistyczne są ze sobą powiązane, decyzje podjęte w studium 
gminy będą wpływały na ustalenia planów miejscowych i generowały w związku 
z tym koszty. Dotyczy to zwłaszcza realizacji infrastruktury na nowych terenach 
urbanizacji, wyznaczanych w studium gminy. Sporządzenie tego dokumentu 
nie skutkuje bezpośrednimi kosztami, nie jest on bowiem aktem prawa miejscowe-
go i jego przyjęcie nie niesie ze sobą bezpośrednich konsekwencji. 

 4.1.1. Wykup gruntów i realizacja celów publicznych (w tym infrastruktury 
 technicznej)

Przygotowując miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego samorząd gmi-
ny wskazuje, w jaki sposób zamierza sfinansować i zrealizować swoje zadania. Przy-
jęcie planu pozwalającego na zabudowę na nowych terenach oznacza zatem dekla-
rację, że gminy są gotowe, aby takie projekty sfinansować i zrealizować. 
Wyznaczanie nowych terenów rozwojowych bez zapewnienia uzbrojenia będzie 
obniżało ich atrakcyjność i wpłynie negatywnie na jakość życia docelowych miesz-
kańców. W przypadku wyznaczenia nowych niezabudowanych i nieuzbrojonych 
terenów pod zabudowę, konieczność realizacji przez gminę zadań201 wynikających 
z ustaleń planu miejscowego mogą obejmować:

• wydzielanie gruntów i budowa dróg publicznych, rowerowych czy urzą-
dzeń transportu publicznego oraz łączności publicznej202;
• budowę i utrzymanie sieci infrastruktury wodno-kanalizacyjnej203; 
• budowę obiektów i urządzeń ochrony środowiska, zbiorników służących 
zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochrony przed powodzią, 
np. zbiorników retencyjnych204; 
• budowanie pomieszczeń dla szkół publicznych, przedszkoli, obiektów spor-
towych, obiektów kultury205;
• wydzielenie gruntu i urządzenie ciągów pieszych, placów i parków206.

Radni, głosując nad uchwaleniem planu miejscowego, rozstrzygają o sposobie reali-
zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej207. Plano-
wane inwestycje powinny zostać wpisane do wieloletniego programu inwestycyj-
nego gminy208, a środki na ich realizację zabezpieczone w przyszłym budżecie 
gminy. 

Konieczność wykupu nieruchomości może pojawić się w przypadku nowych po-
działów wprowadzonych w planie na realizacje inwestycji celu publicznego. Mogą 
to być np. nowe drogi, ciągi pisze lub parki na terenach, które nie należą do gmi-
ny. W takim przypadku właściciele tych nieruchomości mogą zażądać ich wykupu 

200  Art. 36 i 37 u.p.z.p. W szczególności ważne są ustalenia art. 37 ust. 11 u.p.z.p. definiujące, jak określana jest wartość nieruchomo-
ści w sytuacji „niemożliwości lub istotne ograniczenia faktycznego użytkowania terenu lub gruntu” w odniesieniu do sporządzenia 
dokumentów. Zmiany te zostały wprowadzone wraz ze zmianą u.p.w. z lipca 2017 r.
201  Art. 6 u.g.n.
202 Art. 6 ust.1 u.g.n.
203 Art. 6 ust. 3 u.g.n.
204 Art. 6 ust. 4 u.g.n.
205 Art. 6 ust. 6 u.g.n.
206 Art. 6 ust. 9c u.g.n.
207 Art. 20 ust 1. u.p.z.p.
208 Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) to dokument planowania inwestycyjnego miasta i podstawa finansowego programowania 
jego rozwoju. WPI zawiera listę planowanych inwestycji z szacunkowym kosztem i źródłami finansowania. WPI to podstawa 
do pozyskiwania środków na realizację inwestycji, wiążąca planowanie finansowe (budżet, Wieloletni Plan Finansowy) z planowa-
niem przestrzennym. WPI jest sporządzany w perspektywie średniookresowej (do kilku lat).
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lub uzyskania nieruchomości zastępczej209. Realizacja roszczenia powinna nastąpić 
nie później niż 6 miesięcy od jego zgłoszenia. 

Koszty realizacji infrastruktury, zwłaszcza nowych dróg i sieci wodno-kanalizacyj-
nych, są najpoważniejszymi obciążeniami finansowymi dla gmin. Do kosztów re-
alizacji sieci głównych podmiotów usługowych trzeba doliczyć koszty utrzy-
mania. Należy o tym pamiętać, planując nowe tereny inwestycyjne. Jeśli gminy 
przeszacują swoje możliwości finansowe, koszt uzbrojenia wszystkich nowych re-
zerw może przekroczyć potencjalne zyski do budżetu. Koszty infrastruktury są 
określane na etapie sporządzania prognozy skutków finansowych, na podsta-
wie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Prognoza i do-
bre planowanie finansowania są głównymi narzędziami oszacowania wysokości zo-
bowiązań i przygotowania się na konieczne wydatki. 

 4.1.2. Roszczenia odszkodowawcze w wyniku strat - odszkodowanie 
 lub wykup nieruchomości

Głównymi finansowymi skutkami uchwalenia planu miejscowego jest spadek 
lub wzrost wartości nieruchomości. Zmiana może dotyczyć wszystkich właścicieli 
nieruchomości - publicznych i prywatnych. Strata wartości może wynikać 
z rzeczywistej szkody, poniesionej w wyniku przyjęcia ustaleń planu. Dzieje się tak 
na przykład, kiedy właściciel nieruchomości niebędącej własnością gminy:

• traci możliwość dotychczasowego użytkowania nieruchomości lub zawę-
ża się możliwość jej użytkowania w wyniku zmiany sposobu przezna-
czenia terenu, np. teren zabudowy mieszkaniowej staje się gruntami rol-
nymi albo po zmianie planu na terenach przemysłowych nie można dalej 
prowadzić działalności gospodarczej. ;
• traci możliwość wykorzystania nieruchomości w wyniku wprowadzo-
nego zakazu zabudowy;
• traci możliwość wykorzystania dotychczasowych gabarytów zabudo-
wy, np. w wyniku ograniczeń dopuszczonej wysokości zabudowy lub in-
tensywności zabudowy w wyniku zmiany planu.

W takich przypadkach właściciele mogą domagać się od gminy wykupu nierucho-
mości (w całości lub części), zamiany nieruchomości na inną lub wypłaty odszko-
dowania210. Wypłata odszkodowań musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy od złożenia 
wniosku. Właściciele nieruchomości mogą także domagać się wypłaty odszkodo-
wania w przypadku utraty jej wartości w sytuacji, w której nie skorzystali z możli-
wości wykupu, zamiany lub odszkodowania. Ocena, na ile nieruchomość straciła 
na wartości, następuje w momencie jej sprzedaży211. W tym przypadku ocenia-
nia jest różnica wartości nieruchomości po uchwaleniu planu bądź jego zmia-
ny a jej wartością przed zmianą planu lub jej „faktycznego stanu użytkowa-
nia” przed uchwaleniem212. Roszczenia te mogą być zgłaszane do 5 lat 
po uchwaleniu planu. Wartość nieruchomości jest szacowana na podstawie fak-
tycznego użytkowania oraz dostępu do drogi i infrastruktury w dniu objęcia nie-
ruchomości planem bądź dotychczasowego przeznaczenia wynikającego z planu, 
który jest zmieniany213. Dla szacowania wartości korzysta się z zasad określonych 
w u.g.n.

209 Na podstawie art. 36 ust. 1 u.p.z.p.
210 Art. 36 ust. 1. u.p.z.p.
211 u.p.z.p.
212 Art. 37 ust. 1 u.p.z.p.
213 Art. 37 ust. 11. u.p.z.p.
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Odpowiedzialność gminy za ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości nie obej-
muje sytuacji, w której wynikają one z214:

• ograniczeń wynikających z uwarunkowań hydrologicznych, geologicz-
nych, geomorfologicznych lub przyrodnicznych, zagrożenia powodziowe-
go, wprowadzonych przepisami odrębnymi;
• decyzji dotyczących lokalizacji lub realizacji inwestycji celu publicznego, 
realizowanych przez organy inne niż gmina;
• zakazów wynikających z przepisów odrębnych bądź aktów prawa miej-
scowego wydanych na ich podstawie. 

Zapisy te ograniczają odpowiedzialność gminy np. za ograniczanie zabudowy na te-
renach zagrożonych powodzią czy pomagają w sytuacji, w której decyzje te wyni-
kają z budowy sieci infrastruktury - np. sieci wysokiego napięcia, gazociągów wy-
sokiego ciśnienia, zabezpieczeń powodziowych realizowanych przez podmioty 
Skarbu Państwa itp. 

Władze gminy nie mają możliwości odstąpienia od wypłaty odszkodowań. Ustale-
nie ich wysokości następuje w wyniku oszacowania wartości nieruchomości 
przez rzeczoznawcę majątkowego. Odszkodowania dyscyplinują gminy i planistów 
przy przygotowaniu zapisów planów miejscowych, w szczególności decyzji o prze-
znaczeniu terenów lub gabarytów zabudowy. Zmiana już nadanych praw do zabu-
dowy, wywołująca dla nich straty, może wywoływać roszczenia ich właścicieli. Jest 
to mechanizm ochrony praw właścicieli nieruchomości przed niekorzystnymi 
dla nich zmianami. Gmina może dążyć do znacznego ograniczenia użytkowania 
nieruchomości realizując swoje cele, musi się jednak liczyć z możliwością wystąpie-
nia roszczeń. Z drugiej strony ryzyko roszczeń może też hamować konieczne zmia-
ny w planach. Może to dotyczyć sytuacji, w której gminy wyznaczyły w swoich 
planach znaczne rezerwy terenów pod zabudowę, nieodpowiadające realnym po-
trzebom, a wymagające ich uzbrojenia (np. przy malejącej liczbie mieszkańców). 

 4.1.3. Szacowanie kosztów planowania - rola studium gminy

Jednym z najważniejszych ustaleń studium gminy jest wskazanie kierunków zmian 
w strukturze przestrzennej i przeznaczenia terenów oraz zakres i wskaźniki doty-
czące użytkowania terenów215. W praktyce oznacza to wskazanie terenów rozwo-
jowych dla gminy. Szacowanie ich zakresu, w tym zasięgu nowych, wymagają-
cych uzbrojenia terenów, ma duży wpływ na przyszłe koszty wynikające 
z realizacji planów. Wynika to z łącznego kosztu uzbrojenia wskazywanych re-
zerw - budowy dróg, sieci technicznych i infrastruktury społecznej, stąd do czyn-
ników uwzględnianych przy szacowaniu powierzchni terenów należą możliwości 
finansowania przez gminę realizacji jej zadań własnych. 

Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2015 r.216 wpro-
wadziła obowiązek przygotowania bilansu terenów, czyli szacowania powierzch-
ni pod zabudowę dla całości gminy w jej studium (opisany w rozdziale 5.3.1.). No-
we tereny mogą być wyznaczane przy uwzględnieniu potrzeb i możliwości 
rozwoju gminy, ocenionych m.in. w oparciu o analizy ekonomiczne (np. wskaza-
nie oceny rynku nieruchomości) czy prognoz demograficznych (szacunków wzro-
stów lub spadków liczby mieszkańców)217. 

214  Art. 36 ust. 1a. u.p.z.p.
215  Art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. a i b u.p.z.p.
216  Nowelizacja u.p.z.p. wprowadzona w ramach u.r.
217  Art. 10 ust. 1 pkt 7 lit a-d oraz art. 10 ust 5 pkt 1-6 u.p.z.p.
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 4.1.4. Szacowanie kosztów planowania - rola decyzji o warunkach 
 zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na podstawie których 
można realizować inwestycje, różnią się od planu miejscowego m.in. tym, że nie ma 
obowiązku oceny skutków finansowych ich podejmowania. W założeniu decyzja 
ta może być wydana jedynie dla terenów z istniejącym lub projektowanym uzbro-
jeniem terenu218. W praktyce, uzyskanie decyzji jest możliwe po uzyskaniu gwa-
rancji uzbrojenia (w drodze umowy) z jednostką organizacyjną - gestorem sieci. 
Prawo wymaga zapewnienia dostępu do drogi publicznej, nie określa jednak jej 
standardu.

Oznacza to, że decyzje te mają pośrednio wpływ na budżet gminy, dotyczy to 
zwłaszcza zabudowy realizowanej „w polu”, na terenach urbanizujących się - zbu-
dowane na ich podstawie budynki będą musiały uzyskać podstawowe uzbrojenie, 
z czasem mieszkańcy i właściciele będą mogli domagać się poprawy stanu dróg. 
W przypadku, w którym zabudowa na bazie decyzji o warunkach zabudowy po-
wstaje „ekstensywnie”, koszt realizacji uzbrojenia i obsługi będzie rósł.

Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu może wy-
woływać skutki opisane w art. 36 i art. 37: roszczenia wywołane rzeczywistą szko-
dą i obniżeniem wartości nieruchomości. Roszczenia nie obciążają wnioskodawcy, 
a inwestora, w momencie uzyskania pozwolenia na budowę. Może to być inwestor 
prywatny w przypadku decyzji o warunkach zabudowy lub gmina, jeśli jest to de-
cyzja o lokalizacji celu publicznego219. 

Zarówno koszt realizacji opracowań planistycznych, jak i pokrycie zobowiązań pod-
jętych w planach, w zakresie realizacji zadań własnych, np. budowy dróg, wodo-
ciągów i kanalizacji, ponosi budżet gminy. Inne zadania publiczne o charakterze 
ponadlokalnym mogą być realizowane ze źródeł wojewódzkich lub krajowych. 
Głównymi źródłami dochodu, na które mają wpływ decyzje planistów, są m.in. po-
datki (bezpośrednio m.in. od nieruchomości) i opłaty (adiacencka, planistyczna) 
oraz dochody ze zbycia nieruchomości gminy. Dochody te podlegają szacowaniu 
w prognozie skutków finansowych. Pośrednio, decyzje planistyczne mogą także 
wpływać na zwiększenie atrakcyjności terenów gminy dla mieszkańców i inwesto-
rów. W takim przypadku zwiększy to wpływy tytułem dochodów PIT i CIT.

 4.2.1.  Wpływy do budżetu tytułem podatku od nieruchomości

Jednym ze źródeł dochodów powiązanych z decyzjami w planach jest wzrost 
lub spadek dochodów związanych z podatkami od nieruchomości (gruntów, 
budynków, budowli)220. 

Opłata planistyczna 
Opłata planistyczna, potocznie zwana rentą, stanowi główny dochód gminy w przy-
padku sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, wy-
nikający ze wzrostu wartości poszczególnych nieruchomości na skutek uchwalenia 

4.2. Źródła finansowania i bezpośrednie zyski z planowania

218 Art. 63 ust. 1 pkt 3. u.p.z.p.
219 Na podstawie art. 58 ust. 2 u.p.z.p. dla decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i art. 63 ust. 3. u.p.z.p. dla decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
220 Pobieranie podatków od nieruchomości reguluje u.p.o.l.



Ile kosztuje planowanie? Planowanie przestrzenne w gminach 

108

planu. Jej wysokość jest określona jako procentowy wskaźnik wzrostu wartości nie-
ruchomości, który maksymalnie może wynieść 30%. Jej płatnikiem jest właściciel 
lub użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła. Opłatę nalicza 
się w szczególności w przypadku, gdy w nowym planie dopuszcza się zabudowę 
na terenach, które nie były wcześniej pod nią przeznaczone, np. tereny rolnicze. 
Dzieje się tak szczególnie w aglomeracjach miejskich, gdy nowe przeznaczenie nie-
ruchomości gruntowej powoduje wzrost jej wartości. Ma to miejsce np. w przypad-
ku zmiany przeznaczenia gruntów przemysłowych na funkcje mieszkalne lub han-
dlowo-usługowe. Ustawa zezwala jednak gminie na naliczenie opłaty tylko 
w przypadku zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła, czyli w przypadku 
jej sprzedaży lub darowizny221. 

Sposób ustalenia wysokości renty planistycznej określa ustawa o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, z której wynika, że wysokość opłaty z tytułu wzro-
stu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu ustala się na datę jej sprze-
daży. Wzrost wartości nieruchomości222 równy jest różnicy między jej wartością 
rynkową określoną przy uwzględnieniu jej przeznaczenia obowiązującego po uchwa-
leniu lub zmianie miejscowego planu a wartością określoną przy uwzględnieniu jej 
przeznaczenia lub faktycznego sposobu jej wykorzystywania przed zmianą tego pla-
nu.

Opłata planistyczna ma charakter fakultatywny. Z jednej strony gmina ma obowią-
zek naliczenia opłaty planistycznej zaraz po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego 
potwierdzającego zbycie danej nieruchomości, ale jedynie wówczas, gdy sprzedaż 
nastąpiła w okresie maksymalnie pięciu lat od dnia, w którym plan miejscowy lub je-
go zmiana zaczęły obowiązywać. Z drugiej strony ustawa określa jedynie maksy-
malną wysokość opłaty równą 30%, nie definiując minimalnego poziomu opłaty, 
który może wynosić 0% wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość procentowe-
go wskaźnika opłaty planistycznej powinna być zdefiniowana w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego i obowiązuje od momentu uchwalenia zmia-
ny miejscowego planu. W praktyce gminy zwykle korzystają z możliwości 
naliczenia opłaty planistycznej.

Opłata adiacencka
Opłata adiacencka jest opłatą pobieraną od właścicieli nieruchomości lub użytkow-
ników wieczystych, których wartość nieruchomości wzrosła w wyniku następują-
cych działań: podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości oraz bu-
dowy infrastruktury. Jest to forma odzyskania części kosztów przygotowania 
terenów do zabudowy, realizowanych przez gminę223. 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami definiuje trzy typy opłat adiacenckich, któ-
re może pobrać gmina od właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości 
na określonych zasadach:

• opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości, wynosząca maksy-
malnie 30% wzrostu wartości nieruchomości, która uległa podziałowi, opła-
ta może być pobrana do trzech lat po decyzji podziału;
• opłata adiacencka z tytułu scalenia i podziału nieruchomości, wynosząca 
maksymalnie 50% wzrostu wartości nieruchomości, które zostały scalone, 
a następnie podzielone;

221 Należy przy tym zwrócić uwagę, że sytuacja ta nie dotyczy darowizny na rzecz osoby bliskiej.
222  Oszacowania obu wartości rynkowych nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając jej przeznaczenie 
przed i po uchwaleniu planu. Sposób wyceny wartości rynkowej regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.
223  Art. 98a, 107 oraz 144 u.g.n.
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• opłata adiacencka z tytułu budowy infrastruktury, wynosząca maksymal-
nie 50% wzrostu wartości nieruchomości, dla której powstała możliwość 
podłączenia do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej 
albo możliwość korzystania z już wybudowanej.

Stawkę opłaty ustala rada gminy w drodze uchwały. Pobranie opłaty adiacenckiej 
zależy od decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta. Nie ma obowiązku jej pobiera-
nia i można od niej odstąpić. Jednym z przypadków uzasadniających odstąpienie 
od opłaty adiacenckiej jest podpisanie umowy urbanistycznej.

 4.2.2. Zobowiązania inwestorów wynikające z ustawy o drogach
 publicznych

Pomimo iż zapewnienie publicznej infrastruktury drogowej należy do zadań wła-
snych gminy224, jeśli konieczne jest dokonanie zmian w układzie komunikacyjnym 
z uwagi na inwestycję niedrogową, inwestor jest zobowiązany do pokrycia kosztów 
tej przebudowy (wówczas zajmie się tym zarządca drogi) lub jej wykonania. Naj-
większą trudność sprawia ustalenie, czy istnieje związek między inwestycją a ko-
niecznością przebudowy. Niektórzy inwestorzy argumentują, że jeśli inwestycja zo-
stała dokonana zgodnie z ustalanymi przez gminę założeniami planu miejscowego, 
to gmina powinna ponieść odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego do-
jazdu do działki.
 
W szczególnych przypadkach zdarza się, że plany miejscowe zakładają konkretne 
rozwiązania w zakresie przebiegu korytarzy dróg publicznych. Zmiany w układzie 
komunikacyjnym z reguły dyktowane są preferowanym sposobem zagospodarowa-
nia działki (w ramach ustalonych planem) i mogą być pożądane przez inwestora 
w związku z funkcjonalnością jego inwestycji, jak w przypadku np. centrów han-
dlowych, dla których istotny jest wygodny dojazd i dostawy. W przypadku, gdy 
planowana inwestycja niedrogowa spowoduje pogorszenie istniejącego układu dro-
gowego, inwestor jest zobowiązany do jego przebudowy, realizacji lub sfinansowa-
nia realizacji225. Przed rozpoczęciem inwestycji należy wykonać na zlecenie i koszt 
inwestora analizę komunikacyjną, czyli określić wpływ inwestycji na istniejący 
układ drogowy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (w związku z tym aspektem projektu mogą być wymagane dodatkowe 
inwestycje, takie jak np. zatoki). Ponadto należy precyzyjnie ustalić warunki finan-
sowania lub realizacji przebudowy układu komunikacyjnego, zapisane w umowie 
z zarządcą dróg publicznych. Niewykluczona jest konieczność uregulowania 
przez inwestora kwestii własnościowych, w tym wykupów lub odszkodowań, jeśli 
zmodyfikowany układ drogowy będzie musiał przebiegać przez okoliczne działki. 
Może się okazać, że koszt koniecznej inwestycji drogowej wpłynie znacząco na sza-
cowaną opłacalność inwestycji. 

Uszczegółowienie ustaleń w zakresie sposobu postępowania, w tym wzór umowy 
między inwestorem a zarządcą drogi, mogą być regulowane zarządzeniami wójta, 
burmistrza albo prezydenta miasta. Niektóre samorządy, np. Gdańsk, określają pre-
cyzyjne zasady i procedury negocjacji z prywatnymi inwestorami realizującymi 
projekty niedrogowe226.

224 Art. 7 ust. 1 pkt 2 u.s.g.

225 Art. 16 u.d.p.
226 Zarządzenia nr 1693/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad oraz trybu przygoto-
wania i obsługi umów, o których mowa w art. 16 ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych 
przez inwestorów inwestycji niedrogowych.
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Przygotowanie planów miejscowych wypływa pośrednio na funkcjonowanie ryn-
ku nieruchomości. Dzięki planom inwestorzy znają dopuszczalne przeznaczenie te-
renu i gabaryty zabudowy, czyli wiedzą, co mogą zbudować na swoich nierucho-
mościach. Pozwala to na lepsze planowanie inwestycji i daje większą pewność 
co do zabudowy w sąsiedztwie. 

Planując, gmina powinna rozumieć różne postawy „graczy na rynku”, aby móc oce-
nić sytuację na lokalnym rynku nieruchomości. Przygotowanie planów, które nie bę-
dą utrudnieniem dla inwestorów, wymaga prowadzenia dialogu na etapie jego two-
rzenia. Dotyczy to zwłaszcza terenów, dla których planowane są konkretne 
projekty inwestycyjne. Plany, jeśli istnieje taka potrzeba, mogą też ulegać zmianom. 
Aby planowanie było efektywne ekonomicznie dla gminy, należy unikać nadmier-
nej nadpodaży terenów pod zabudowę. Zbyt duże rezerwy terenów są problemem, 
ponieważ utrudniają kontrolę nad rozwojem przestrzennym, prowadzą do rozpro-
szenia zabudowy i zwiększają obciążenia budżetu z uwagi na konieczność realiza-
cji infrastruktury. Narzędziem oceny wielkości rezerw terenów pod zabudowę jest 
bilans terenów rozwojowych, przygotowywany w studium gminy. Dzięki niemu 
gmina może wyznaczyć maksymalną powierzchnię terenów zabudowy. Bilans słu-
ży określeniu, ile terenów pod zabudowę potrzebuje gmina. Przygotowując bilans, 
gmina musi:

• Ocenić, jaki ma być prognozowany wzrost powierzchni zabudowy w per-
spektywie przyjętej w studium gminy;
• Ocenić powierzchnię terenów już zurbanizowanych i sprawdzić, czy ist-
nieje możliwość ich dogęszczenia;
• Jeśli nie ma możliwości zabudowy na terenach zurbanizowanych, gmina 
powinna sprawdzić możliwość wypełnienia zabudową terenów istniejących 
planów miejscowych;
• Jeśli na terenach zurbanizowanych i w planach nie ma już miejsca dla no-
wej zabudowy, można wyznaczyć nowe tereny.

Oceny bilansu terenu można dokonywać w skali metropolii. Plusem takiego roz-
wiązania jest spojrzenie z perspektywy większego obszaru i ocena, jak wszystkie 
gminy obszaru wyznaczają rezerwy. 

Planowanie przestrzenne jest powiązane z funkcjonowaniem rynku nieruchomo-
ści. Plany miejscowe oraz decyzje o warunkach zabudowy określają dopuszczalny 
sposób korzystania z budynków i gruntów. W dokumentach tych określa się prze-
znaczenie terenu, czyli zasady tego, co można zbudować na działce oraz dopuszczo-
ne gabaryty zabudowy. Ustalenia planów przekładają się zatem na wartość nieru-
chomości. Wzrost lub spadek wartości gruntu w wyniku planowania miejscowego 
odzwierciedla jego cena sprzedaży. 

Planowanie przestrzenne 
a rynek nieruchomości5. 
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Podejmowanie właściwych decyzji planistycznych wymaga oceny i uwzględniania 
mechanizmów rynkowych - zrozumienia jego podstawowych funkcji i ról jego 
uczestników oraz dialogu. Od planisty i decydenta wymaga to zrozumienia i po-
szanowania walorów ekonomicznych przestrzeni227 oraz prawa własności. Dzieje się 
to na poziomie całości gminy poprzez:

• ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego (bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę);
• decyzje podejmowane w miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego228 (określenie parametrów zabudowy).

W praktyce to decyzje podejmowane w planach miejscowych wpływają na skutecz-
ność działania prywatnych inwestorów, którzy będą realizowali nową zabudowę. 
Najważniejszą rolą gminy jest jednak budowanie kompromisu między potrze-
bami właścicieli nieruchomości a gminą jako wspólnotą i, jeśli jest to koniecz-
ne dla dobra lokalnej społeczności, ograniczenia sposobu korzystania z prawa wła-
sności229. Porozumienie to jest budowane poprzez działania partycypacyjne 
na etapie sporządzania planów miejscowych, w tym negocjacje między gminą a de-
weloperami.

Rynek nieruchomości jest systemem opierającym się na działaniach wielu uczestni-
ków230. Podejmują oni decyzje mające na celu uzyskanie korzyści z nieruchomości 
- obrotu nimi (kupna lub sprzedaży) lub zysków z ich posiadania (inwestowania, 
dzierżawy). Rynek nie funkcjonuje samodzielnie, ale jest ściśle powiązany z inny-
mi elementami, które budują jego otoczenie:

• gospodarką kraju, która wpływa na koniunkturę na rynku, możliwości fi-
nansowania i realizacji projektów; 
• otoczeniem społecznym, czyli m.in. potrzebami mieszkańców odnośnie 
zapewnienia miejsca zamieszkania, trendami i stylem życia;
• otoczeniem politycznym związanym z kształtowaniem postaw polityków 
wobec uczestników rynku, decyzji o kształtowaniu polityk państwowych 
czy kształtowaniu systemu prawa;
• otoczeniem prawnym związanym z funkcjonowaniem systemów prawa 
regulujących działanie rynku.

Planowanie przestrzenne współtworzy otoczenie prawne obrotu nieruchomościa-
mi i jest wyrazem aspiracji politycznych władz oraz potrzeb społecznych mieszkań-
ców gminy. W funkcjonowaniu rynku planowanie pełni dwie najważniejsze i po-
wiązane ze sobą role:

• uzupełnienia informacji o nieruchomościach dla uczestników rynku 
(zmniejszenie niepewności i ryzyka przy podejmowaniu decyzji);
• formy regulacji działań uczestników rynku - ustalenie zasad realizacji za-
budowy.

5.1. Funkcjonowanie rynku nieruchomości a plany miejscowe i decyzje
      o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

227 Wymaga tego m.in. art. 1 ust. 2 pkt 6 u.p.z.p. zobowiązując gminy do uwzględnienia „walorów ekonomicznych przestrzeni” 
przy planowaniu.
228 Dla planu miejscowego narzędziem oceny jego konsekwencji jest ocena skutków finansowych, opisana szerzej w rozdziale 4. 
oraz uzasadnienie uchwały, o którym mowa w art. 15 ust. 1. W przypadku studium gminy jest to integralny element uwarunko-
wań, wskazany m.in. w art. 10 ust. 1 pkt. 7 oraz bilansu, o którym mowa w art. 10 ust. 5 u.p.z.p.
229 Zgodnie z wymaganiami art. 1 ust. 3 u.p.z.p.
230 Opis rynku nieruchomości jako systemu bazuje na koncepcji M. Bryxa (Bryx, 2006)
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 5.1.1. Rola studium gminy oraz planów miejscowych w określeniu rezerw 
 terenów inwestycyjnych

Przygotowywane przez gminę dokumenty planistyczne stanowią cenne źródło 
informacji dla wszystkich uczestników rynku nieruchomości – instytucji finansowych, 
właścicieli nieruchomości, inwestorów czy deweloperów. Zawierają one informacje 
o przeznaczeniu terenów, lokalizacji inwestycji gminnych (np. infrastruktury 
czy dróg), wskazują rezerwy terenowe dla nowej zabudowy i ich lokalizację. 
Informacje zawarte w dokumentach służą zatem zmniejszeniu niepewności i ryzyka 
przy podejmowaniu decyzji rynkowych - zakupu nieruchomości, zobowiązań 
finansowych czy przygotowania projektów inwestycyjnych. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi je-
dyny dokument gminy pozwalający na całościową ocenę zakresu terenów inwesty-
cyjnych w gminie oraz ocenę stopnia ich wypełnienia zabudową poprzez wykona-
nie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Na jego podstawie gmina 
wyznacza powierzchnię nowych terenów pod zainwestowanie. Studium gminy za-
wiera informacje, które są istotne przy podejmowaniu strategicznych decyzji przez in-
westorów (np. wybór lokalizacji inwestycji, zakupu nieruchomości). 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które muszą być zgodne z za-
łożeniami studium gminy, zawierają szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące sposo-
bu korzystania z nieruchomości. To plany miejscowe wpływają bezpośrednio na moż-
liwość realizacji zabudowy i możliwości czerpania korzyści przez inwestorów. 
Gabaryty określane w planach miejscowych - maksymalna powierzchnia, inten-
sywność i wysokość zabudowy - określają zakres możliwej do skomercjalizowania 
powierzchni użytkowej nowych budynków. Oceniając ustalenia planów, dewelo-
perzy będą kalkulować oczekiwane zyski z realizacji inwestycji, m.in. na podstawie 
założeń planu miejscowego oraz zestawiać je z kosztami zakupu gruntu, realizacji 
inwestycji i obsługi zobowiązań finansowych. Oznacza to także, że instytucje kre-
dytujące działania deweloperów oraz inwestorzy, zajmujący się obrotem nierucho-
mościami, będą analizować szczegółowe ustalenia planów. Będą także dążyć, po-
przez wnioski i uwagi, do uzyskania najkorzystniejszych ekonomicznie zapisów 
planu.
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47. Oczekiwania inwestorów i deweloperów wobec planu miejscowego.  Opr. własne.

Plan miejscowy zawiera także istotne informacje dla właścicieli nieruchomości. 
Oznacza to przede wszystkim decyzje dotyczące dopuszczonego w sąsiedztwie prze-
znaczenia terenu, tzn. takie, które podniosą wartość nieruchomości lub wywołają 
odwrotny efekt, np. poprzez zwiększenie uciążliwości. Mogą to być np. budynki, 
których gabaryty mogą powodować ograniczenie dostępu do światła231 lub utratę 
prywatności, funkcje generujące zwiększony ruch samochodowy lub uciążliwe ele-
menty miejskiej infrastruktury.Przygotowanie planu miejscowego, który ma 
uwzględnić potencjał ekonomiczny terenu, musi opierać się na rzetelnej analizie 
funkcjonowania rynku nieruchomości. Pomoc w przygotowaniu takiej analizy za-
pewnia współpraca ze specjalistami, w tym m.in. rzeczoznawcami majątkowymi. 
Ich wiedza pozwala na ocenę kondycji rynku pierwotnego i wtórnego: poziomu 
cen nieruchomości, lokalizacji oraz wolumenu i przedmiotu transakcji sprzedaży 
i kupna nieruchomości (lokalowych i gruntowych). Źródłem wiedzy są także służ-
by zajmujące się gospodarowaniem nieruchomościami, które gromadzą dane doty-
czące obrotu nimi232 oraz źródła zewnętrzne, np. raporty o rynku nieruchomości. 
Planowanie wymaga współpracy z inwestorami i deweloperami. 

Należy pamiętać, że plany miejscowe stanowią narzędzie negocjacji między gminą 
a uczestnikami rynku. Odpowiednim mechanizmem sporządzania planu jest pro-
wadzenie dialogu ze stronami zamierzającymi realizować inwestycje w rejonie ob-
jętym planem233. Powinien on prowadzić do ustalenia ogólnych zasad realizacji in-
westycji juz podczas wstępnych etapów tworzenia projektu planu. Jest to zalecany 
mechanizm minimalizowania ryzyka popełnienia błędów czy tworzenia dokumen-
tów niemających pokrycia w potrzebach jego docelowych użytkowników234. 

231 Należy tu pamiętać o wymaganiach przepisów odrębnych, szczególnie rozporządzenia Ministra Infrastruktury o warunkach 
technicznych jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie, które zawierają zapisy ograniczające zacienianie i przesłanianie 
sąsiednich nieruchomości. 
232 Przykładem takich danych jest np. warszawski Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości, dostępny w ramach Systemu Informacji 
Przestrzennej Warszawy (www.mapa.um.warszawa.pl).
233 Mechanizmem dialogu angażującym róznych uczestników procesu mogą być np. warsztaty charette (patrz opracowanie strategii 
dla Gdyni Zachód, opisane poniżej).
234 Zakres tych wymagań jest ograniczony władztwem planistycznym określonym w u.p.z.p. oraz m.in. zasadą proporcjonalności 
w stosowaniu ograniczeń wobec właścicieli nieruchomości.
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Gdynia Zachód - wspólne wypracowanie wizji przekształceń dzielnicy 
przez dewelopera i gminę.

Gdynia Zachód to jeden z głównych projektów rozwojowych w Gdyni, obecnie 
w trakcie realizacji. Z uwagi na wielkość terenów inwestycyjnych oraz dotychcza-
sowy sposób zasiedlania dzielnicy ważne było, aby zweryfikować wstępne założe-
nia ich rozwoju. Lokalizacja dzielnicy jest tak atrakcyjna, że Gdynia Zachód ma 
szansę uniknięcia losu podmiejskich „sypialni”, pozbawionych usług i dostępnych 
głównie transportem indywidualnym. Od początku zakładano, że inwestycja ta ma 
być realizowana w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, jako wielofunkcyj-
na dzielnica zapewniającą wysoką jakość życia, sprawnie skomunikowana z cen-
trum miasta i o dużym odsetku obszarów zieleni i rekreacji.

Większość planów miejscowych została już uchwalona, jednak ponieważ realizacja 
będzie trwała przez kilka kolejnych dekad, uznano, że należałoby dokonać weryfi-
kacji ich ustaleń, przy uwzględnieniu dynamiki rozwoju dzielnicy. W maju 2012 
z inicjatywy i przy wsparciu finansowym głównego dewelopera na tym terenie, 
Grupy Inwestycyjnej HOSSA, zorganizowano konferencję oraz warsztaty charet-
te. Przeprowadziła je warszawska pracownia Mycielski Architecture & Urbanism, 
przy udziale władz miasta, przedstawicieli Biura Planowania Przestrzennego, dewe-
lopera, urzędów, ekspertów w zakresie planowania, inżynierii transportu oraz mar-
ketingu miast i przedstawicieli lokalnej społeczności. Celem tej inicjatywy było 
nie tylko zrozumienie, na czym polega tożsamość kształtowanej dopiero dzielnicy, 
ale i wykazanie jej potencjału rozwojowego, także w kontekście ekonomicznym, 
poprzez określenie możliwości osiągnięcia oszczędności na terenach przeznaczo-
nych pod drogi i infrastrukturę. 

Przy omawianiu potencjalnych oszczędności skoncentrowano się głównie na siatce 
drogowej i rozwiązaniach dotyczących transportu publicznego. Zgodnie z pierwot-
nymi planami dzielnicę miała przecinać droga ekspresowa (tzw. „łącznik gdyński”), 
o szerokości nawet czterech pasów w każdą stronę. Droga odseparowałaby obie czę-
ści dzielnicy i wymusiłaby konieczność instalacji ekranów akustycznych. Zasuge-
rowano obniżenie klasy tej arterii oraz realizację początkowo tylko po dwa pasy 
w każdą stronę, przy zachowaniu rezerwy terenowej, która zostałaby zagospodaro-
wana jako pas zieleni. W parterach wzdłuż tej drogi zlokalizowano by usługi i wpro-
wadzono by więcej skrzyżowań, aby stała się prawdziwą miejską ulicą, a ruch koło-
wy miałby zostać rozproszony na całą dzielnicę. Podobną strategię – spowolnienie 
ruchu – zasugerowano na ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Decyzje opierano 
o sporządzenie modelu transportowego dla dzielnicy. Dyskutowano także o trans-
porcie szynowym i konieczności stworzenia sprawnego połączenia między stacją 
planowanej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej a resztą dzielnicy. Stworzenie gęstej 
sieci ulic oraz rozwój transportu zbiorowego według szacunków uczestniczących 
w spotkaniach ekspertów może przynieść 50 milionów złotych oszczędności.

W celu zróżnicowania funkcji zaplanowano centra i subcentra z usługami w zasię-
gu kilkuminutowego spaceru od terenów mieszkaniowych. Wskazano także na zna-
czenie lokalnych miejsc pracy, stąd pomysł stworzenia ośrodka usług medycznych 
o profilu związanym z potrzebami osób starszych, w powiązaniu z przystosowany-
mi do ich potrzeb zabudową mieszkaniową czy usługami edukacyjnymi. Wskaza-
no także na znaczenie ochrony doliny rzeki Kaczej jako ważnego elementu eko-
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systemu dzielnicy. Warsztaty charette są obecnie stosowane m.in. przez spółki 
Skarbu Państwa dla ustalania warunków zabudowy dla dużych terenów inwesty-
cyjnych, takich jak tereny pokolejowe.

48. Warsztaty charrette dla dzielnicy Gdynia Zachód w 2012 roku. 
Źródło: MAU Mycielski Architecture & Urbanism.

49. Koncepcja dla Gdyni Zachód wypracowana podczas warszta-
tów charrette w 2012 roku. 
Źródło: MAU Mycielski Architecture & Urbanism.
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Ważnym zadaniem planowania jest minimalizowanie lub zapobieganie powstawa-
niu negatywnych efektów i kosztów zewnętrznych235 dla lokalnej społeczności. 
Oznacza to podejmowanie takich decyzji przestrzennych, ktorych konsekwencje, 
m.in. realizacja inwestycji w wyniku uchwalenia planów, nie powodowałyby wzro-
stu uciążliwości dla mieszkańców gminy. Może to oznaczać skutki, które nie są bra-
ne pod uwagę przez poszczególnych inwestorów, podejmujących indywidualne de-
cyzje, które będą wpływały negatywnie na przestrzeń gminy. Zapobieganie im 
może obejmować m.in.:

• niedopuszczenie do nadmiernego „rozlewania” zabudowy, które w konse-
kwencji będzie obciążać budżet gminy nadmiernymi kosztami uzbrojenia 
technicznego, zwiększać ruch samochodów na lokalnych drogach, zwięk-
szając jednocześnie koszty indywidualnych gospodarstw domowych236 i po-
wodować zabudowę terenów niezurbanizowanych;
• unikanie realizacji zabudowy na terenach o wysokich walorach przyrod-
niczych lub rekreacyjnych, powodujących w efekcie ich utratę dla miesz-
kańców (np. w terenach dolin rzecznych) poprzez ustalenie stref ochron-
nych; 
• unikanie konfliktów wynikających ze sposobów użytkowania terenu, np. 
lokalizacji transportochłonnych, uciążliwych inwestycji, wymagających ob-
sługi ruchem ciężkim, w terenach dzielnic mieszkaniowych;
• zapobieganie chaosowi przestrzennemu poprzez regulację nośników re-
klamowych tak, aby nie obniżać wartości nieruchomości w okolicy;
• zapewnienie realizacji wspólnych przestrzeni i usług dla nowej zabudowy 
(np. parku, przedszkola), które w efekcie poprawią jakość zamieszkania, 
a nie zostałyby zrealizowane przez indywidualnych inwestorów.

Uczestnicy rynku (osoby fizyczne i prawne) odpowiedzialni za stronę podażową 
(„produkcję”) reprezentują różne postawy i oczekiwania wobec samorządu. Głów-
ne segmenty rynku nieruchomości oraz działający w ich ramach uczestnicy obej-
mują:

• rynek obrotu nieruchomościami: usługi związane z kupnem i sprze-
dażą
Z reguły są to prawnicy, notariusze, rzeczoznawcy nieruchomości, firmy 
pośrednictwa - rynek ten wspiera działania pozostałych uczestników ryn-
ku.

• realizacja zabudowy
Przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcia budowlane (deweloperzy pro-
wadzą także swoją gospodarkę nieruchomościami - dokonują zakupu grun-
tów w celu zabezpieczenia terenów pod realizację inwestycji i współpracu-
ją z instytucjami finansowymi).

5.2.  Uczestnicy rynku nieruchomości a ich oczekiwania wobec planistów 
i systemów planowania 

235 Są to pozytywne bądź negatywne efekty i koszty prowadzenia działalności gospodarczej (w tym efekty gospodarowania nieru-
chomościami) przenoszonych na strony trzecie bez ich woli i bez zapewnienia im rekompensaty. 
236  Według szacunków Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii 
Nauk, sporządzonych w 2010 r., koszty dojazdów do pracy z odległości powyżej 5 km sięgały 26 mld złotych rocznie w skali kraju 
(koszt transportu indywidualnego i zbiorowego), straty czasowe dojazdów na trasie praca-dom powyżej 30 minut wynosiły 610 
mld osobogodzin, a łączny szacowany koszt ekonomiczny nadmiernych strat związanych z długimi dojazdami do pracy wyniósł 
ponad 8 mld złotych.
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• rynek finansowania
Instytucje czerpiące korzyści z finansowania działań rynków obrotu i de-
weloperskiego, kredytujące zakupy gruntów oraz realizację inwestycji.

• rynek inwestowania
Rynek związany z długofalowym czerpaniem korzyści z nieruchomości 
traktowanych jako lokata kapitału, mogą to być właściciele terenu, inwesto-
rzy kupujący nieruchomości z myślą o ich dalszej sprzedaży z zyskiem, fun-
dusze inwestycyjne itp237.

Postawy, cele i zainteresowania uczestników rynku po stronie podaży, z którymi 
najczęściej spotyka się urbanista, można określić następująco:

Drugą ważną grupą, stojącą po stronie popytowej (zapotrzebowania), są odbior-
cy „produktów” - klienci. Dobra analiza potrzeb mieszkańców jest istotna, 
aby sprawniej planować dla zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych, np. w posta-

50. Postawy, cele i zainteresowania uczestników rynku nieruchomości. 
Opracowanie własne za (Bryx, 2006) & (Carmona, Heath, Oc i Tiesdell, 2010).

Właściciele nierucho-
mości (mieszkańcy, za-
rządcy nieruchomości).

Właściciele nieru-
chomości (inwesto-
rzy - osoby fizyczne 
i prawne).

Instytucje finansowe 
(banki).

Deweloper realizujący 
duże inwestycje.

Deweloper (firma reali-
zująca inwestycje)

Doradcy - przedstawi-
ciele inwestora (kance-
larie prawne, pośrednicy 
nieruchomości itp.)

Krótkoterminowa - 
do czasu sprzedaży.

Krótkoterminowa 
- do czasu odzyska-
nia powierzonych 
nakładów.

Krótkoterminowa - 
do czasu sprzedaży.

Średnioterminowa - 
do czasu zabudowy 
rezerw inwestycyj-
nych.

Krótkoterminowa 
- zabezpieczenie roz-
wiązania korzystnego 
dla klienta.

Maksymalizacja warto-
ści nieruchomości celem 
sprzedaży lub zwiększenia 
czynszu.

Zabezpieczenie zwrotu 
nakładu i zysku z kredytu.

Zabezpieczenie długofalo-
wej możliwości realizacji 
inwestycji w parametrach 
umożliwiających zwrot 
nakładów (w tym zwrot 
powierzonych środków 
przez instytucje finanso-
we) i zysk.

Zabezpieczenie długofalo-
wej możliwości realizacji 
inwestycji w parametrach 
umożliwiających zwrot 
nakładów (w tym zwrot 
powierzonych środków 
przez instytucje finanso-
we) i zysk.

Uzyskanie rozstrzygnięć 
pozwalających na realizację 
celu klienta.

Własna nieruchomość.

Nieruchomość objęta 
inwestycją.

Nieruchomość objęta 
planami inwestycyjnymi 
firmy, zainteresowanie 
otoczeniem w zakresie 
zapewnienia kluczowej 
infrastruktury.

Nieruchomość objęta 
inwestycją, otoczenie 
w zakresie obsługi in-
westycji lub potencjal-
nych uciążliwości.

Nieruchomość wskaza-
na przez klienta.

Długoterminowa 
- związana z kształ-
towaniem miejsca 
zamieszkania.

Utrzymanie lub zwiększe-
nie wartości nieruchomo-
ści (strategia „rentierska”).

W zakresie własnej 
nieruchomości i oto-
czenia.

Uczestnicy rynku 
nieruchomości

Zakres zaintereso-
wania otoczeniem 

i ustaleniami plani-
stycznymi 

Perspektywa 
czasowa

Cel działania

237 Bryx, 2006.
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Przykładowo: właściciel nieruchomości, sprzedający poszczególne odrolnione dział-
ki wydzielone z większego gruntu rolnego na peryferiach, może spełniać swoje 
krótkotrwałe cele oraz zaspokajać potrzeby mieszkaniowe klientów planujących 
osiedlić się na tym terenie. Nie będzie jednak zainteresowany realizacją infrastruk-
tury czy budowy szkoły, co może być oczekiwaniem mieszkańców po budowie 
swojego domu238. Dobre rozpoznanie potrzeb pozwoli na lepsze określenie zadań 
dla gminy i sprawniejsze negocjowanie warunków zabudowy od inwestorów.

51. Rozwój rozproszony a rozwój planowany; powiązanie 
z granicami terenów dla zabudowy. Opr. własne.

Opracowanie zestawu analiz i diagnoz dotyczących kryteriów wyboru 
miejsc zamieszkania w Łodzi

Przykładem analizy potrzeb mieszkaniowych miasta w kontekście planowania dla ca-
łości gminy jest łódzka ekspertyza „Opracowanie zestawu analiz i diagnoz dotyczą-
cych kryteriów wyboru miejsc zamieszkania w Łodzi”. Analiza potrzeb mieszka-
niowych została sporządzana jako jedno z opracowań branżowych na potrzeby 
pilotażu rewitalizacji. Celem analizy, wykonanej w oparciu o szereg badań ankie-
towych oraz oceny lokalnego rynku nieruchomości, było rozpoznanie potrzeb i pre-
ferencji mieszkaniowych Łodzi. Raport wskazywał, jakie miejsca zamieszkania wy-
bierają różne grupy łodzian (studenci, młode rodziny z dziećmi, osoby dojrzałe
i seniorzy), jak kształtuje się mobilność mieszkaniowa i jakie kryteria jakościowe 
(poza ceną) mogą na nie wpływać. Raport wskazywał także na ocenę poszczegól-
nych dzielnic. Opracowanie jest dostępne w internetowym Centrum Wiedzy o re-
witalizacji.

238 Kajdanek, 2012.

ci wyznaczenia terenów pod zabudowę czy poprawy sytuacji istniejących terenów. 
Jest to ważne, gdyż to gmina ma za zadanie planować perspektywicznie i całościo-
wo w kontekście potrzeb lokalnej wspólnoty, co z reguły nie zawsze musi być zbież-
ne z doraźnymi interesami prywatnych inwestorów czy deweloperów. 
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5.3.  Popyt i podaż terenów inwestycyjnych w planach gminnych  

Gminy, wyznaczając nowe tereny pod zabudowę, powinny podejmować racjonal-
ne decyzje. Oznacza to potrzebę takiego planowania, aby wyważyć:

• potrzeby uczestników rynku nieruchomości: właścicieli nieruchomości, 
inwestorów, deweloperów i mieszkańców;
• ocenić, na ile ich potrzeby mają pokrycie w obecnej sytuacji gminy 
(np. w związku ze wzrostem rozwoju gminy czy rozwojem gospodarczym);
• ocenić, na ile gmina jest w stanie pokryć zobowiązania wynikające z za-
pewnienia prawa do zabudowy.

Oznacza to ocenę popytu i podaży na lokalnym rynku nieruchomości oraz możli-
wości rozwoju gminy i dostosowania do nich decyzji zawartych w dokumentach 
planistycznych. 

Problemem systemu planowania w Polsce jest przeszacowanie terenów inwesty-
cyjnych, czyli wyznaczanie nadmiernej ilości terenów pod zabudowę w porówna-
niu z potrzebami. W raporcie podsumowującym ekonomiczny koszt niekontrolo-
wanej urbanizacji, eksperci wykazali, że:

• przy średniej powierzchni pokrycia kraju miejscowymi planami zagospo-
darowania przestrzennego rzędu 28%, pod koniec 2012 r., rezerwy w pla-
nach umożliwiały zasiedlenie 62 mln osób (szacunek ten dotyczy tylko te-
renów, dla których sporządzono plany miejscowe);

• wyniki bilansów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego w Polsce wskazały rezerwy rzędu 167-229 mln osób 
(4-6 razy więcej niż obecna ludność kraju), co przy średnim tempie reali-
zacji zabudowy w liczbie ok. 150 tys. lokali mieszkalnych rocznie daje re-
zerwę na 150 - 210 lat rozwoju;

• szacowane łączne koszty uzbrojenia wszystkich rezerw mieszkaniowych 
wynoszą według różnych szacunków 40-59 mld złotych239, 67 mld zło-
tych240 oraz 129 mld złotych241, wielokrotnie przekraczając możliwo-
ści realizacyjne oraz finansowe gmin i zagrażając ich stabilności fi-
nansowej242.

Problem dotyczy także samorządów w województwie pomorskim. Raport Biura 
Rozwoju Gdańska podsumowujący stan rezerw w studiach uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gmin obszaru metropolitalnego wykazała, 
że w 2011 r. gminy planowały znaczący rozwój terenów. O ile łącznie powierzch-
nia terenów zabudowanych w obszarze metropolitalnym wyniosła 5% (320 km2), 
gminy w studiach planowały ponadtrzykrotny wzrost tego obszaru do 16% (1080 
km2) w perspektywie 2030 r. Potencjał rozwojowy terenów mieszkaniowych zo-
stał oszacowany na 2,8 mln mieszkańców przy liczbie mieszkańców GOM w 2011 
r. rzędu 1,57 mln. Aktualizacja w 2013 r. wskazywała na utrzymanie tego trendu.

239 Według szacunków Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN z 2011 r.
240 Według Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej/GUS z ankiet gminnych nt. prognozowanych skutków 
uchwalenia planów miejscowych według stanu z końca 2012 r.
241 Szacunki skutków finansowych planów miejscowych, 2011 (tzw. Raport Kozińskiego i Olbrysza z 2011 r.)
242 Badania zostały wykonane w 2013 roku na podstawie danych monitoringu planowania przestrzennego realizowanych przez In-
stytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN na zlecenie ówczesnego Ministerstwa 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
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„Nadprodukcja” terenów pod zabudowę powoduje szereg efektów ubocznych:

• Gmina traci możliwość sterowania procesami rozwoju: „produkując” 
masowo tereny rozwojowe gmina traci kontrolę nad wyznaczaniem kie-
runku rozwoju oraz ponosi koszty realizacji i utrzymania infrastruktury 
technicznej na żądanie poszczególnych właścicieli nieruchomości, często 
na rozproszonym terenie;

• Wzrost obciążeń przy braku możliwości odzyskania poniesionych 
nakładów: w obecnym systemie gmina nie ma możliwości sprawnego od-
zyskania części kosztów ponoszonych w ramach realizacji nadmiernej ilo-
ści terenów inwestycyjnych ze względu na niską efektywność mechanizmu 
opłat adiacenckich i planistycznych.

• Rośnie ryzyko działań spekulacyjnych bez pokrycia w realnym po-
pycie: wyznaczanie terenów pod zabudowę tworzy fałszywy obraz rynku, 
bez pokrycia w realiach. Obniża to wiarygodność planowania i wspiera pro-
cesy spekulacji gruntami, a plan miejscowy staje się wyłącznie narzędziem 
zwiększenia wartości gruntu. Ubocznym kosztem procesu jest wzrost war-
tości gruntu pod wykup na cele publiczne i dodatkowe koszty dla gmin. 

Nowe Centrum Pruszcza Gdańskiego

Próbę zapewnienia warunków dla stworzenia wielofunkcyjnej dzielnicy o wyso-
kiej jakości przestrzeni publicznych podjęła gmina Pruszcz Gdański. W 1996 roku 
wyłoniono w konkursie architektonicznym projekt założenia na centralnie położo-
nych, opuszczonych przez wojsko terenach. Koncepcja stała się podstawą dla planu 
miejscowego. Wyznaczono dwie nowe osie urbanistyczne – al. Ks. Waląga oraz ul. 
Kossaka – które połączyły główną ulicę Pruszcza ze stacją kolejki i na których skrzy-
żowaniu stworzono nowy miejski plac. Wysoka intensywność zabudowy, jednak 
przy zachowaniu niewielkiej skali, pozwoliła wpisanie nowego założenia w istnie-
jący kontekst. Dzięki niewielkiej wysokości budynków oraz zapisie o konieczności 
zlokalizowania usług w parterach udało się uniknąć nadmiernej wysokości budyn-
ków oraz wygrodzenia inwestycji, charakterystycznych dla osiedli deweloperskich 
tamtego okresu. Poszczególne budynki miały być początkowo realizowane przez róż-
nych inwestorów, jednak ostatecznie powierzono im całe kwartały. Na projekt prze-
strzeni publicznych, ważnych dla jakości życia w Nowym Centrum oraz dla zaprze-
czenia wizerunkowi „miasta-sypialni” położonego niedaleko dużego ośrodka 
metropolitalnego, w 2005 roku rozpisano kolejny konkurs. Zrealizowana koncep-
cja Andrzeja Zygzuły pozwala rozwijać tożsamość Pruszcza jako miejsca tętniące-
go życiem i otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego za Najlep-
szą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2008 oraz Towarzystwa 
Urbanistów Polskich na Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną w Polsce 
2009 w kategorii „Nowo wykreowana miejska przestrzeń publiczna” (Pancewicz, 
2009).
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52. Nowe Centrum Pruszcza. Fot. A. Golędzinowska.

 5.3.1. Bilans terenów rozwojowych

Narzędziem mającym pomóc w określeniu podaży i popytu na tereny zabudowy 
jest bilans terenów rozwojowych, sporządzany w studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego. Bilans jest opracowywany jako kom-
ponent uwarunkowań, rozpoznania potrzeb i możliwości rozwoju gminy243. We-
dług ustawy analiza ta powinna opierać się co najmniej na następujących ocenach 
i prognozach:

• analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne;
• prognozy demograficzne, w tym uwzględniające (tam, gdzie jest to uza-
sadnione) migracje w ramach obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódz-
kiego;
• możliwości finansowania przez gminę sieci komunikacyjnej i infrastruk-
tury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji za-
dań własnych gminy;
• bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę.

Zakres analiz wymaganych dla oceny kondycji finansowej gminy nie jest sprecy-
zowany. Ich dobór powinien pozwolić na wykonanie diagnozy strategicznej sy-
tuacji gminy. To na jej podstawie urbaniści powinni móc ocenić możliwości roz-
wojowe gminy oraz szanse, możliwości i bariery wpływające na potrzeby 
związane z rozwojem przestrzeni, w tym realizacji nowej zabudowy. Ozna-
cza to, że celem analiz jest wskazanie i uzasadnienie:

243 Wynika to z ustaleń art 10 ust. 1 pkt 7 u.p.z.p.
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• ogólnej kondycji społeczno-gospodarczej gminy i określenie czynni-
ków wpływających na jej rozwój przestrzenny, czyli np. zdefiniowanie, 
czy gmina podlega rozwojowi poprzez napływ ludności, własny rozwój go-
spodarczy czy np. „kurczy się” w wyniku utraty mieszkańców lub oszaco-
wanie, jaka jest kondycja finansowa mieszkańców gminy (czy gmina jest 
„bogata”, czy „biedna”);
• oceny, jakim procesom urbanizacji podlega gmina (np. ile w skali ro-
ku jest realizowanej nowej zabudowy). Należy zastanowić się i ocenić na pod-
stawie różnych źródeł informacji, jaki charakter ma nowa zabudowa - czy są 
to np. domy osób realizujących swoje nowe miejsce zamieszkania czy bu-
dowa drugiego domu, związanego z okresowym pobytem;
• oceny kondycji głównych podmiotów usługowych i gospodarczych 
(produkcyjnych, rolnych) w gminie pod kątem ich potrzeb rozwoju prze-
strzennego. 

Analizy powinny być sporządzane perspektywicznie, w oparciu o różne scenariu-
sze rozwoju, w horyzoncie obowiązywania studium gminy. Szczególnie ważne jest 
wykorzystanie dostępnych źródeł informacji, gromadzonych przez różne instytu-
cje, m.in. następujących danych, pochodzących z:

• Banku Danych Lokalnych (np. prognozy ludnościowe);
• ewidencji gruntów i budynków (EGIB);
• wydziałów zajmujących się pozwoleniami na budowę; 
• baz danych dotyczących obrotu nieruchomościami (transakcji kupna, sprze-
daży);
• danych z monitoringu zmian w przestrzeni gminy (np. analiz zmiany fak-
tycznego użytkowania gruntu, analiz zmian w ortofotomapach); 
• analiz i raportów dotyczących rynku nieruchomości.

Ważną analizą jest prognoza demograficzna244, która ma na celu określenie obec-
nej i przyszłej liczby mieszkańców, ocenę struktury demograficznej ludności gmi-
ny, oszacowanie salda migracji (napływ lub odpływ liczby mieszkańców) i odnie-
sienie tego do zmian następujących w całości obszaru funkcjonalnego. Analizy 
demograficzne są najważniejszym źródłem pozwalającym ocenić zapotrze-
bowanie na tereny pod zabudowę mieszkaniową.
 
Podobnie należy potraktować analizę źródeł finansowania, która powinna opierać 
się na:

• Ocenie potrzeb i dotychczasowych nakładów na realizację infrastruktury 
(m.in. na bazie planów realizacji sieci wodno-kanalizacyjnych, szacunko-
wych kosztów realizacji projektów drogowych itp.);
• Ocenie możliwości realizacji infrastruktury dla nowej zabudowy w per-
spektywie obowiązywania studium gminy na bazie m.in. analiz wielolet-
niej prognozy finansowej; 
• Analizach programów realizacji infrastruktury planowanych przez gmi-
nę i finansowanych ze środków własnych lub pomocy zewnętrznej.

244 Art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. b u.p.z.p.
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Zasadniczym ułatwieniem w wykonaniu bilansu jest wykorzystanie narzę-
dzi GIS. To one po wprowadzeniu danych pozwalają na prowadzenie statystyk prze-
strzennych (prowadzenie np. całościowych zestawień terenów zabudowanych i nie-
zabudowanych, szacunki powierzchni zabudowy budynków), niezbędnych 
do dokładnego szacowania bilansu. Systemy GIS pozwalają także na zintegrowanie 
danych przestrzennych z innymi źródłami informacji (np. danymi demograficzny-
mi, danymi dotyczącymi własności itp.). 

Dobrze wykonana diagnoza jest podstawą dla określenia maksymalnego w skali 
gminy zapotrzebowania na zabudowę. 

Ustawa określa następujące kroki sporządzania bilansu245:

1. Sformułowanie (na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecz-
nych) prognoz demograficznych oraz możliwości gminy w kwestii maksymalne-
go zapotrzebowanie na nową zabudowę, wyrażonego w ilości powierzchni za-
budowy [Zprog], w podziale na funkcje zabudowy246 w założonej perspektywie 
prognozowania dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego.

2. Oszacowanie chłonności położonych na terenie gminy obszarów o w pełni 
wykształconej, zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach 
jednostki osadniczej [Rtz]247. Chłonność jest rozumiana jako możliwość lokalizo-
wania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażona w powierzchni użytkowej 
w podziale na funkcje zabudowy248. W tym kroku należy oszacować możliwość do-
gęszczenia istniejących obszarów zurbanizowanych. Wymaga to ich wytyczenia 
oraz wyznaczenia obszarów już zabudowanych i możliwych obszarów dogęszcze-
nia zabudowy (np. rezerw terenowych). 

53. Schemat podejmowania decyzji w procesie iteracyjnym 
w oparciu o analizę danych.  Opr. własne.

245 Zasady sporządzania bilansu określa art. 10 ust. 5 u.p.z.p.
246 Art. 10 ust. 5 pkt. 1 u.p.z.p.
247 Wyodrębniony przestrzennie obszar zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami infrastruktury technicznej zamieszkany 
przez ludzi.
248 Art. 10 ust. 5 pkt. 2 u.p.z.p.
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3. Oszacowanie chłonności położonych na terenie gminy obszarów przeznaczo-
nych w planach miejscowych pod zabudowę [Rmpzp], innych niż wymienione 
w punkcie 2, rozumianej jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej 
zabudowy, wyrażona w powierzchni użytkowej w podziale na funkcje. W tym kro-
ku ocenia się możliwość wypełnienia zabudowy na terenach objętych wszystkimi 
planami miejscowymi obowiązującymi w gminie. Zestawia się oszacowaną chłon-
ność zabudowy z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia oraz ga-
barytu zabudowy.

4. Porównanie maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową za-
budowę [Zprog], o którym mowa w punkcie 1 oraz sumy powierzchni użytkowej 
zabudowy [Rtz] + [Rmpzp], w podziale na funkcje zabudowy, o której mowa w pkt 2 
i 3, a następnie, gdy maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę w ska-
li gminy:

• nie przekracza sumy powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale 
na funkcje zabudowy – nie przewiduje się lokalizacji nowej zabudowy 
poza obszarami, o których mowa w pkt. 2 i 3, 
• przekracza sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale 
na funkcje zabudowy – bilans terenów pod zabudowę uzupełnia się 
o różnicę tych wielkości wyrażoną w powierzchni użytkowej zabu-
dowy, w podziale na funkcje zabudowy, i przewiduje się lokalizację no-
wej zabudowy poza obszarami, o których mowa w pkt. 2 i 3, maksy-
malnie w ilości wynikającej z uzupełnionego bilansu;

Zprog < (Rtz + Rmpzp) - nie ma możliwości zabudowy
Zprog > (Rtz + Rmpzp) - można wyznaczyć nową rezerwę terenów w ilości:

Zprog - (Rtz + Rmpzp)

Zprog - maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, wyrażo-
ne w ilości powierzchni zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy;

Rtz - chłonność położonych na terenie gminy obszarów o w pełni wykształtonej, 
zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej

Rmpzp - chłonność położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych w pla-
nach miejscowych pod zabudowę.

5. Wskazanie możliwości finansowania realizacji zadań własnych gminy, w tym 
możliwość realizacji sieci transportowych i infrastruktury technicznej oraz społecz-
nej dla terenów zurbanizowanych i wskazanych w planach miejscowych 
oraz nowych obszarów zabudowy. Jeżeli analiza wykaże, że nie ma możliwości 
sfinansowania realizacji wymaganych zadań własnych na nowych terenach, należy 
wówczas dostosować zakres powierzchni terenów pod zabudowę poza obszara-
mi już zurbanizowanymi i wskazanymi w planach do możliwości ich sfinanso-
wania przez gminę.
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6. Krok 5. wymaga powtórzenia w procesie iteracyjnym (czyli działaniem obejmu-
jącym kolejne powtórne poprawki, aż do uzyskania optymalnego efektu) prowa-
dzącym do dostosowania rezerw terenów pod zabudowę do możliwości finansowa-
nia. Oznacza to, że jeśli gmina nie wykaże możliwości sfinansowania nowej 
zabudowy, nie powinna wyznaczać nowych terenów nawet wówczas, jeśli wskaże 
to szacunek zapotrzebowanie na nową zabudowę.

Prognozowanie wykonuje się w określonej perspektywie czasowej, nie dłuższej 
niż 30 lat, co jest wystarczająco długim horyzontem, biorąc pod uwagę perspekty-
wę obowiązywania studium gminy. Ustawa dopuszcza także podniesienie wyniku 
analiz o 30%249, aby umożliwić zwiększenie zapotrzebowania na zabudowę.

Uwagi praktyczne dotyczące przygotowania bilansu terenów pod zabudowę
Dobrze przygotowany bilans może być pomocnym narzędziem dla urbanisty. Bu-
duje argumentację dla władz gminy w temacie racjonalizacji terenów zabudowy 
i ograniczania ich nadpodaży. Dobre przygotowanie bilansu pozwala na uzasadnie-
nie wskazania terenów pod zabudowę, które będą mogły być zrealizowane i uzbro-
jone. Daje też argumenty dla prowadzenia trudnych dyskusji z mieszkańcami. Siła 
tego narzędzia bazuje na rzetelności zgromadzonych danych - zarówno ilo-
ściowych (statystycznych)250, jak i jakościowych (heurystycznych)251 oraz rze-
telnym przyjęciu założeń prognostycznych. Nierealistyczne wnioski, np. zbyt 
optymistyczne założenie perspektyw rozwoju, będą dawały błędne wyniki prognoz 
i bilansu. Podważą także wiarygodność planistów. Dobre wykonanie „remanentu” 
w gminie będzie zmniejszało niepewność w podejmowaniu decyzji, a prognozy bę-
dą trafniejsze.

Sporządzenie dobrego bilansu wymaga zarówno opracowania na etapie tworzenia 
studium gminy rzetelnej diagnozy sytuacji gminy, jak i zastosowania metod zarzą-
dzania strategicznego. Oznacza to całościowe spojrzenie na możliwe przyszłe kie-
runki rozwoju i wyboru strategicznego kierunku działania: 
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OPCJA2
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OPCJA2
OPCJA2

OPCJA2

OPCJA2
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54. Bilans terenów rozwojowych studium gminy. Opr. własne.

249 Art. 10 ust. 7 pkt. 1 i 2 u.p.z.p.
250 Analiz statystycznych (demografii, analizy danych makroekonomicznych, analizy kondycji rynku) i przestrzennych oraz bazują-
cych na tym modeli matematycznych.
251 Tzw. metod heurystycznych, niematematycznych, bazujących na twórczym rozwiązywaniu problemów (np. na metodach an-
kietowych, opiniach eksperckich, metodach warsztatowych czy np. metodzie delfickiej – konsultacji ankietowej z ekspertami).
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• oceny społeczno-gospodarczych zasobów gminy (np. stopy bezrobocia, 
dochodów przedsiębiorstw), kondycji i szacunków budżetu gminy oraz kon-
dycji lokalnego rynku nieruchomości;
• analizy SWOT252;
• analizy możliwych, wariantowych scenariuszy rozwoju gminy, wyrażo-
nych m.in. w zakresach maksymalnej powierzchni zabudowy dla określo-
nego horyzontu czasowego;
• oceny prawdopodobieństwa wystąpienia tych scenariuszy;
• oceny strat i korzyści (w bilansie jest nim m.in. rachunek kosztów).

Jest to ważne, gdyż sama analiza danych historycznych może być niewystarczająca 
do wyciągania wniosków. Pod względem praktycznym wymogi ustawowe doty-
czące zakresu bilansu będą powodowały trudności w jego wykonaniu. Dotyczy to 
zarówno samego przedmiotu prognozowania (prognoz dotyczących poszczegól-
nych segmentów rynku), jak i trudności metodologicznych związanych z progno-
zowaniem.
 
Oszacowanie maksymalnych rezerw mieszkaniowych jest stosunkowo proste 
i będzie prawdopodobnie obarczone najmniejszym błędem. Wynika to z dostępno-
ści danych, zwłaszcza uwarunkowań demograficznych - historyczne prognozy są 
realizowane przez urzędy statystyczne. Główny Urząd Statystyczny monitoruje da-
ne dotyczące stanu zasobu (np. średnich powierzchni gospodarstwa domowego) 
czy bazowych wskaźników dotyczących kondycji rynku (np. liczby pozwoleń na bu-
dowę). Może to pomóc w ocenie maksymalnej skali potrzeb w tym zakresie.
 
Szacowanie maksymalnych rezerw powierzchni użytkowych dla funkcji komercyj-
nych jest bardziej skomplikowane i obarczone sporym ryzykiem błędu. Wynika to 
z następujących trudności:

• Szacowanie powierzchni zabudowy obiektów produkcji przemysłowej, rol-
nej czy handlu jest trudne, jeśli prognozujący nie ma szczegółowych zało-
żeń dotyczących docelowego typu produkcji czy liczby pracowników. Po-
wierzchnie zabudowy komercyjnej wiążą się ściśle z parametrami 
technologicznymi (produkcji, sprzedaży itp.) i/lub oczekiwaniami 
rynku. Szacowanie to powinno opierać się na wnikliwej analizie istnieją-
cych i możliwych sposobów użytkowania, sposobu zagospodarowania obiek-
tów lub kompleksów o tego typu funkcji oraz oczekiwanej perspektywy 
rozwoju, przy założeniu dużego marginesu błędu. Warto dodać, że plano-
wane zmiany w prawie, obejmują doprecyzowanie formuły bilansu oraz pro-
pozycje szacowania wyłącznie powierzchni całkowitej zabudowy mieszka-
niowej, w podziale na zabudowę wielorodzinną, jednorodzinną 
i zagrodową. Dodatkowo szacowanie chłonności występuje w granicach 
tzw. obszaru zurbanizowanego, opisanego bardziej szczegółowo dalej.

• Trudność stanowi duża niepewność odnośnie procesów inwestycyj-
nych, szacowanie procesów rozwojowych i ocena stopnia zapotrzebowania 
na powierzchnie komercyjne w perspektywie dalszej niż 2-3 lata. Przy bar-
dziej dynamicznym rynku nieruchomości jest to mało realistyczne. Wiąże 
się bowiem z ustalaniem profilu działalności gospodarczej, w większości 
podmiotów prywatnych, w warunkach wolnorynkowych, w którym po-

252 Analiza mocnych i słabych stron (wewnętrznego potencjału rozwojowego) oraz zewnętrznych szans i zagrożeń.
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zostają one poza kontrolą gminy (problem „myślenia za inwestora”). Chęć 
określenia zakresu terenów rozwojowych może wymagać konieczności wy-
konania prognoz dla głównych segmentów rynku.

Należy pamiętać, że celem bilansu nie jest określenie dokładnego szacunku, ale mak-
symalnego (nieprzekraczalnego) zapotrzebowania na zabudowę. Jego celem 
jest zweryfikowanie wskazanej powierzchni pod inwestycje. Sporządzanie 
bilansu nie jest zatem „myśleniem za inwestorów”, ale oceną możliwości roz-
woju gminy. Do wykonywania bilansu należy podchodzić zatem ze zdrowym roz-
sądkiem, w oparciu o współpracę z przyszłymi użytkownikami przestrzeni i infra-
struktury gminy - lokalną społecznością, inwestorami i przedsiębiorcami. 

Ważnym krokiem w tworzeniu bilansu jest właściwe wyznaczenie granicy obsza-
rów o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach 
jednostki osadniczej”253. Ustawodawca nie doprecyzował, jak określać granice tych 
obszarów. Aby bilans był sporządzony realistycznie, nie można przyjmować, że są 
to obszary już wskazane w dokumentach planistycznych gminy jako tereny 
zabudowy. Tu należy wziąć pod uwagę raczej tereny, które faktycznie zosta-
ły poddane urbanizacji. Sporządzający studium gminy musi wskazać jasne kry-
teria wyznaczania takich obszarów, m.in.254:

• istniejące tereny zainwestowania miejskiego (czyli nie tereny rolne) oraz te-
reny zieleni rekreacyjnej, zidentyfikowane w oparciu o inwentaryzację sta-
nu faktycznego terenu;
• dostęp do urządzonych dróg i sieci infrastruktury technicznej, możliwość 
obsługi infrastruktury (np. w zasięgu do 100 m od drogi);
• istniejące podziały geodezyjne na działki budowlane;
• istniejąca zabudowa na działkach oraz wydane pozwolenia na budowę;
• rozpoczęte działania związane z przygotowaniem gruntu do inwestycji 
(np. poniesione nakłady na przekształcenie terenu);
• wskazanie terenów w ewidencji gruntów i budynków jako użytkowania 
miejskiego.

Dodatkowym czynnikiem, który powinien być brany pod uwagę, jest wyposaże-
nie terenu w usługi podstawowe, np. dostęp do szkół, instytucji publicznych czy usług 
komercyjnych. Bilans może być trudny do wykonania dla gmin, które już wyzna-
czyły znaczące rezerwy i posiadają ograniczone możliwości budżetowe w kontek-
ście ich uzbrojenia, a będą pod społeczną presją, aby wskazywać dodatkowe tereny. 
Wynikiem bilansu w takiej sytuacji może być rekomendacja, aby wypełniać istnie-
jące rezerwy terenów i odmawiać wyznaczania nowych terenów pod zabudowę. 
Wykonanie podobnego bilansu na poziomie obszaru metropolitalnego pozwalala 
ma lepszą kontrolę nad wyznaczaniem terenów rozwojowych w gminach, tak, 
aby ograniczyć ich nadpodaż i niepotrzebną konkurencję między gminami. Pro-
wadzenie wspólnych bilansów wymaga standaryzacji zapisów studium gminy, 
czyli uzgodnienia wspólnego standardu prowadzenia prac i bilansów255. 

Zmiany dotyczące bilansu w propozycjach nowych ustaw.
Warto tu wskazać propozycję jako pilotażu Kodeksu Urbanistyczno - Budowlane-
go. Ustawodawca proponuje inne rozwiązanie - wskazują one obowiązek wyzna-
czania „obszaru zurbanizowanego”, dla których szacuje się chłonność zabudowy 

253 O których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2 u.p.z.p.
254 Za projektem uwarunkowań studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska - czerwiec 2016r 
oraz projektu studium dla Łodzi.
255 Dla OM G-G-S taką inicjatywę realizowało Biuro Rozwoju Gdańska w ramach analizy studiów gmin (patrz aneks A.1.).
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oraz doprecyzowują jego definicję. Według propozycji ustawowych obszar zurba-
nizowany spełnia jednocześnie trzy warunki: 

• obszar o skupionej zabudowie;
• obszar terenów istniejących, realizowanych lub objętych decyzją lokaliza-
cyjną inwestycji służących tym obszarom, w tym terenów infrastruktury 
technicznej, społecznej i systemów komunikacyjnych oraz tereny wód i ogro-
dów działkowych; 
• obszar terenów bezpośrednio do nich przylegających, nie więcej niż 10% 
terenów z dwóch poprzednich kategorii.

Proponowany obszar o skupionej zabudowie jest wyznaczany poprzez określenie 
50-metrowego bufora (obrysu) granic budynków lub zewnętrznych granic działek 
w taki sposób, że odległość między nimi nie przekracza 50 m i spełnione są nastę-
pujące warunki:

• w danym skupisku zabudowy jest co najmniej 10 budynków niebędących 
budynkami pomocniczymi (garażami, budynkami gospodarczymi); 
• wzajemna odległość najbliższej zabudowy nie przekacza 100 m.

Według przepisów gmina będzie mogła wyznaczać granice obszaru skupionej za-
budowy w formie aktu prawa miejscowego.

Planowanie przestrzenne na terenach niezurbanizowanych, w tym terenach wiej-
skich, podlega ograniczeniom związanym z wymogami bilansowania terenów 
pod zabudowę. Dodatkowym obostrzeniem są przepisy mające zapewnić ochronę 
gruntów rolnych i leśnych256 oraz pośrednio znowelizowana ustawa o kształtowa-
niu ustroju rolnego257.

Grunty rolne
Grunty rolne, podobnie jak obszary zurbanizowane, mogą być objęte planem miej-
scowym. Wskazuje on sposób przeznaczenia tych obszarów (rolne lub inne), a tak-
że określa dodatkowe warunki związane z ewentualną zabudową w ich obrębie. Pla-
ny miejscowe muszą być zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, gdzie oznacza się, czy planowana jest zmiana 
przeznaczenia tych gruntów na cele nierolne. W takim przypadku plan miejscowy 
należy sporządzić dla całego wyznaczonego w studium obszaru. Może się tak zda-
rzyć np. gdy są to użytki rolne niskiej klasy, a gmina planuje rozwój zabudowy 
mieszkaniowej na tym obszarze. Procedura zmiany przeznaczenia gruntów rolnych 
i leśnych następuje w drodze uchwalenia planu miejscowego oraz przeprowadzenia 
procedur administracyjnych wyłączenia z produkcji rolnej. W wyniku nowelizacji 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2009 r. z obowiązku procedur wy-
łączono grunty rolne i leśne znajdujące się w granicach miast. 

5.4. Planowanie na terenach niezabudowanych

256 u.o.g.r.l.
257 u.k.u.r.



Planowanie przestrzenne a rynek nieruchomościPlanowanie przestrzenne w gminach 

129

Odrolnienie
Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych jest stosunkowo prosta, jeśli ob-
szary te są oznaczone jako nieużytki w ewidencji gruntów. Grunty najlepszej jako-
ści (użytki rolne klas I–III) i obszary leśne również mogą zostać przeznaczone na in-
ne cele258, jednak wymagana jest zgoda ministra lub marszałka województwa259. 
Dla terenów o przeznaczeniu rolniczym lub leśnym nie można wydać decyzji o wa-
runkach zabudowy dla innego zagospodarowania. Odrolnienie dla gruntów niż-
szych klas (poniżej I-III klasy bonitacyjnej) można uzyskiwać poprzez uzyskanie 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest możliwe uzy-
skanie decyzji dla nowej inwestycji.

Ustawa o ustroju rolnym - definicje nieruchomości i gospodarstwa rolnego, 
obrót ziemią.
Od 30 kwietnia 2016 roku obowiązują ograniczenia260 w obrocie nieruchomościa-
mi rolnymi z wyjątkiem tych, gdzie plan miejscowy dopuszcza zagospodarowanie 
inne niż rolne. Ustawa reguluje także, kto może nabywać oraz prowadzić gospo-
darstwa rolne. Jednym z jej efektów jest wzmocnienie roli planowania przestrzen-
nego jako narzędzia wpływu na sposób użytkowania gruntów i nieruchomości rol-
nych. Ustawa definiuje nieruchomość rolną jako „nieruchomość rolną w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach prze-
znaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne”261o-
raz gospodarstwo rolne jako „gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilne-
go o obszarze nie mniejszym niż 1 ha użytków rolnych”262, rozdzielając je 
w definicji od przeznaczenia i zabudowy niebędące nieruchomościami rolnymi.

W myśl ustawy grunty o powierzchni przekraczającej 0,3 ha mogą nabywać wy-
łącznie:

• rolnicy indywidualni263 i ich osoby bliskie;
• samorządy;
• Agencja Nieruchomości Rolnych;
• kościoły i związki wyznaniowe.

Z możliwości zakupu wykluczone są spółdzielnie i spółki rolnicze. Zakupionego 
gruntu nie wolno sprzedać ani wydzierżawić przez okres 10 lat.

258 Z wyjątkami określonymi w Art.7 Ust.2a u.o.g.r.l.
259 Ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w przypadku gruntów rolnych, a leśnych - Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa w przypadku nieruchomości należących do Skarbu Państwa i marszałka województwa w pozostałych 
przypadkach.
260 u.k.u.r.
261 Art. 2 ust. 1 u.k.u.r.
262 Art. 2 ust. 1 u.k.u.r.
263 Właściciele (także użytkownicy wieczyści) lub dzierżawcy gruntów rolnych o łącznej powierzchni nieprzekraczającej 300 ha, 
o kwalifikacjach rolnicych, od co najmniej 5 lat zamieszkali i prowadzący samodzielnie gospodarstwo w gminie, w której położona 
jest przynajmniej jedna z ich nieruchomości rolnych.
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Partycypacja społeczna oznacza udział obywateli (reprezentantów społeczności lo-
kalnej) w podejmowaniu decyzji. Jest on zagwarantowany zapisami ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dialog z mieszkańcami i dyskusja 
przed podjęciem kluczowych decyzji pozwalają na uniknięcie konfliktów i większą 
trwałość podjętych decyzji. Udane konsultacje, które kończą się wdrożeniem wy-
pracowanych decyzji, budują zaufanie do władzy i planistów.

Ogólnie istnieją różne stopnie zaangażowania mieszkańców w planowanie (od naj-
mniejszego do największego): 

• informowanie o podjętej decyzji;
• badania opinii mieszkańców;
• konsultowanie projektów;
• współudział w podejmowaniu decyzji.

Podstawowe, wymagane ustawą narzędzia partycypacji w planowaniu, to składa-
nie wniosków i uwag na etapach sporządzenia dokumentów planistycznych (stu-
dium gminy i planów miejscowych), możliwość zapewnienia wglądu do ich pro-
jektów przed ich uchwaleniem i możliwość udziału w publicznej dyskusji 
o przyjętych rozwiązaniach.

Gmina, przystępując do konsultacji, powinna:

• wiedzieć, co chce przedyskutować i ustalić harmonogram konsultacji;
• wiedzieć, kim są interesariusze (strona zainteresowana konsultacjami) 
i jak do nich dotrzeć;
• zabezpieczyć środki na realizację procesu partycypacji.

Prowadzenie partycypacji wymaga doświadczenia i umiejętności prowadzenia dia-
logu z mieszkańcami i inwestorami. Dlatego można oprzeć się o pomoc specjali-
stów, firm lub organizacji prowadzących działania konsultacyjne. 

Najważniejsze zasady w prowadzeniu konsultacji można podsumować następująco:

• do dialogu trzeba podchodzić z założeniem, że celem jest wypracowanie 
kompromisu z szacunkiem dla drugiej strony;
• konsultacje należy rozpoczynać wcześnie - przed podjęciem najważniej-
szych decyzji;
• zapewnić otwarty dostęp do konsultacji dla każdego uczestnika;
• zapewnić przejrzystość podejmowania decyzji;
• dbać o dobry przepływ kluczowych informacji, w języku zrozumiałym 
dla odbiorcy;
• prowadzić konsultacje w sposób stały i przewidywalny;
• dbać o informację zwrotną (informować, co stało się z ustaleniami spo-

6. Jak angażować mieszkańców 
w decydowanie?  
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tkań);
• prowadzić konsultacje z poszanowaniem dla dobra wspólnego, unikać 
partykularyzmów264. 

Należy liczyć się z możliwymi konfliktami między gminą a mieszkańcami. Jeśli 
są one szczególnie trudne, mogą wymagać mediacji, czyli negocjacji między stro-
nami przy udziale neutralnych moderatorów (mediatorów).

Dobre planowanie to działanie razem. Partycypacja oznacza udział obywateli w po-
dejmowaniu decyzji przez władze. W praktyce przekłada się to na zapewnienie 
uczestnictwa w planowaniu reprezentantom społeczności lokalnej. Ich udział w pro-
cesie planowania jest zagwarantowany przepisami ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. Jest to jedna z niewielu aktywności gminy, poza plano-
waniem rewitalizacji czy ocenami oddziaływania na środowisko, dla którego kroki 
w procesie partycypacji są zapisane ustawowo. Do obowiązku sporządzającego plan 
należy m.in.:

„zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego oraz planem zagospodarowania przestrzennego woje-
wództwa, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”265 

oraz 

„zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych”.266 

Mieszkańcy mogą być zaangażowani w podejmowanie decyzji w różnym stopniu:

6.1. Czemu służy partycypacja? 

264 Opr. własne w oparciu m.in. o siedem zasad „Kanonu lokalnych konsultacji publicznych” Funduszu Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej, źródło: http://www.kanonkonsultacji.pl/
265 Art. 1 ust. 2 pkt. 11 u.p.z.p.
266 Art. 1 ust. 2 pkt. 12 u.p.z.p. 
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INFORMOWANIE
zapewnienie transparencji i przekazanie informacji 
o podejmowanych decyzjach przez samorząd  - 
informowanie nie jest równoznaczne partycypacji, 
jednak jest to ważny element zarówno procesu 
planowania, jak i funkcjonowania samorządu*

BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW
sondaże i ankiety (w tym przy użyciu narzędzi GIS) 
nie są formą partycypacji, ale mają na celu                       
zebranie wiedzy na temat preferencji mieszkańców

KONSULTACJE PROJEKTU
zasięganie opinii, zbieranie wniosków i uwag, 
prowadzenie dyskusji o rozwiązaniach, ostatecznie 
decyzje o podejmują jednak przedstawiciele 
samorządu

WSPÓŁUDZIAŁ W PROCESIE PODEJMOWANIA 
DECYZJI
zapewnienie znacznego wpływu na ostateczny 
kształt projektu - zaawansowana forma partycypacji

OPCJA2

POZIOM WŁĄCZANIA MIESZKAŃCÓW W PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI

55. Zaangażowanie mieszkańców w proces podejmowania decyzji planistycznych. 
Opr. własne.

Celem partycypacji w planowaniu jest podejmowanie decyzji w oparciu o wiedzę 
na temat potrzeb i opinii tych, których będą one dotyczyły. W udanym procesie 
partycypacyjnym mieszkańcy działają jako partnerzy władz i planistów - ich decy-
zje wpływają na ostateczny kształt projektu. Partycypacja nie oznacza jednak, że każ-
dy głos ma być uwzględniony za każdą cenę. Dobre planowanie polega na budo-
waniu kompromisu akceptowalnego dla wszystkich uczestników procesu. 
Należy pamiętać, że każdy powinien mieć prawo do udziału w podejmowaniu waż-
nych dla niego decyzji i nie może być informowany o ich podjęciu po fakcie, kie-
dy nie ma już możliwości jej zmiany. Podstawową zasadę dobrej partycypacji moż-
na podsumować hasłem: „nic o nas bez nas”. 

Korzyści z udanego procesu partycypacji to między innymi:

• mniejsze ryzyko podejmowania błędnych decyzji - dzięki partycypacji 
władze i planiści mają większą wiedzę na temat oczekiwań i opinii miesz-
kańców oraz mogą skuteczniej planować;
• mniejsze ryzyko konfliktu społecznego: wczesne zaangażowanie wszyst-
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56. Etapy procesu partycypacji. 
Opr. własne na podstawie Jaskulska i in., 2011.

kich partnerów w proces planowania pozwala na głębsze zrozumienie kon-
tekstu podejmowanych decyzji i na efektywniejsze rozwiązanie ewentual-
nych niezgodności;
• większa trwałość podejmowanych decyzji: mieszkańcy, jeśli są zaproszeni 
do procesu planowania, akceptują wypracowane rozwiązania jako ich współ-
autorzy;
• większa szansa na budowanie zrozumienia dla procesu planowania: udany 
proces partycypacji pozwala na budowanie zaufania dla planistów i lepszej 
współpracy na przyszłość. 

Według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym samorząd gmi-
ny:

„Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowa-
nia i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, 
w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istnieją-
cego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowa-
nia, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne”267 Analogicznie wy-
gląda partycypacja mieszkańców w procesie przygotowywania studium gminy, 
opisanym w rozdziale 3.1.1.

Partycypacja przy przygotowaniu planów ma pomóc określić, czego oczekują miesz-
kańcy, właściciele nieruchomości, loklalni przedsiębiorcy. Wymogi tego, co obo-
wiązkowo musi zrobić gmina, określa ustawa. Przykładowo, sporządzając plan miej-
scowy wójt, burmistrz lub prezydent miasta, muszą: 

6.2. Partycypacja w planowaniu

weryfikacja
rezultatów

monitoring 
procesu
partycypacji

identyfikacja 
interesariuszy -
uczestników 
procesu

określenie
harmonogramu

określenie 
przedmiotu
konsultacji

wybór narzędzi 
i metod dotarcia 
do mieszkańców 
oraz prowadzenia 
partycypacji

267 Art. 1 ust. 3. u.p.z.p.
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07

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW / 
OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU 
DO SPORZĄDZANIA PLANU ORAZ 
O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW 
DO PROJEKTU

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW / 
PRZYJĘCI LUB ODRZUCENIE WNIOSKÓW

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW / 
WYŁOŻENIE PROJEKTU PLANU DO WGLĄDU

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW / 
MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA UWAG W TERMINIE 
NIE KRÓTZY NIŻ 14 NI OD ZAKOŃCZENIA 
WYŁOŻENIA

PUBLICZNA DYSKUSJA O PROPONOWANYCH 
ZMIANACH                            

ROZSTRZYGNIĘCIE UWAG W TERMINIE NIE 
DŁUŻSZYM NIŻ 21 DNI OD UPŁYWU 
TERMINU ICH SKŁADANIA

PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU PLANU 
DO UCHWALENIA RADZIE WRAZ Z LISTĄ 
NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG

OPCJA2

57. Partycypacja społeczna w procesie przygotowywania planu miejscowego. 
Opr. własne.

Wyłożenie planu i zbieranie uwag (krok 4 i 5) może być powtórzone, jeśli w wyniku 
uwzględnienia uwag wprowadzono zmiany do projektu i wskazane jest ponowne 
przedyskutowanie zmian. Uchwalenie planu kończy proces partycypacyjny.
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Dwa ważne kroki: składanie wniosków i wnoszenie uwag

Wnioski i uwagi mogą być składane przez każdego z mieszkańców. Muszą być one 
sformalizowane - przekazane na piśmie drogą tradycyjną lub elektroniczną. Wnio-
ski to wstępne propozycje składane przez mieszkańców na początku prac planistycz-
nych. Można je przesłać zaraz po ogłoszeniu o rozpoczęciu prac planistów. Dzieje 
się to w drodze ogłoszenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Uwagi zawierają komentarze dotyczące zaproponowanych rozwiązań. Odnoszą się 
do propozycji projektowych. Terminy ich rozstrzygnięcia (tzn. decyzji o tym, czy są 
one uwzględnione ) określa ustawa. Choć pomysły mieszkańców muszą zostać za-
pisane na piśmie, sposób przekazania ich może się różnić. Mieszkańcy mają prawo 
do przekazywania swoich wniosków w różnej formie:

Rozpatrywanie uwag i wniosków
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuce-
niu wniosków albo uwag mieszkańców. Podjęcie decyzji może być trudne - wnio-
ski często dotyczą ważnych dla mieszkańców spraw, należy więc mieć na uwadze 
wiele kwestii268, m.in.: 

• indywidualne prawa obywateli, w tym prawo własności, a interes wspól-
ny całości gminy;
• wymogi prawa, w tym przepisy odrębne; 

/ na skrzynkę podawczą urzędu 
/ wniosek opatrzony podpisem 
elektronicznym
/ wniosek złożony 
przez zaufany profil ePUAP

/ jeśli jest taka potrzeba 
(np. ustna i spisana jako wniosek)

PISEMNA

ELEKTRONICZNA

INNA

58. Forma przekazywania wniosków i uwag do projektu 
studium gminy i planu miejscowego. Opr. własne.

268 Zasady, jakimi należy kierować się przy planowaniu, określa art. 1 ust. 2 u.p.z.p.
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• konsekwencje i korzyści ekonomiczne podjęcia decyzji (koszt publiczny);

Pomocnikiem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w przygotowaniu decyzji są 
specjaliści i urzędnicy, pracujący przy projekcie planów (o zlecaniu prac planistycz-
nych projektantom zewnętrznym więcej w rozdziale 7.2.)

Rozstrzygając wnioski i uwagi, należy także postępować sprawiedliwie i obiek-
tywnie, traktując mieszkańców równo i przyjmując przejrzyste kryteria podejmo-
wania decyzji. Rozpatrując propozycje mieszkańców, trzeba mieć na uwadze nie tyl-
ko dobro wnioskodawców, ale także interes pozostałych mieszkańców, którzy 
nie wyrazili swoich opinii.

Nie wszystkie pomysły mieszkańców muszą być przyjęte. Spełnienie części z wnio-
sków może okazać się niemożliwe, jeśli np. nie dotyczą one treści planu lub nie mo-
gą być zrealizowane w ramach planów zagospodarowania przestrzennego. W przy-
padku odrzucenia wniosku lub uwagi ważne jest podanie uzasadnienia, czyli 
napisanie, dlaczego nie można spełnić postulatów mieszkańców. To ważny 
element komunikacji z mieszkańcami, a przejrzyste wytłumaczenie podstaw pod-
jętej decyzji może pozwolić na uniknięcie ewentualnych sporów. 

Informacje o sposobach rozstrzygnięcia wniosków i uwag są przygotowywane zbior-
czo i publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Od decyzji podej-
mowanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie ma odwołań (doty-
czy to też rozstrzygnięcia uwag). W przypadku odrzucenia uwagi istnieje możliwość 
poddania jej pod dyskusję komisji ds. przestrzennych rady gminy. Radni, głosując 
nad przyjęciem projektu, głosują także nad odrzuceniem nieuwzględnionych uwag. 
Mieszkańcy, którzy nie są zadowoleni z przyjętych rozwiązań, mogą złożyć wnio-
sek o zmianę dokumentu - planu miejscowego bądź studium gminy - lub zaskar-
żyć przyjęte opracowanie do sądu administracyjnego.

Opisane powyżej kroki planistyczne to wymagane ustawą minimum, jakie gmi-
na musi spełnić. Odstąpienie od jakiegokolwiek kroku ustawowego może grozić 
unieważnieniem procedury przez służby nadzoru prawnego wojewody. Nie ozna-
cza to jednak, że podstawowe elementy partycypacji nie mogą być rozszerzone, na-
leży jednak odpowiednio zaplanować poszczególne kroki procesu i dostosować je 
do zakresu możliwości samorządu. Trzeba także określić cel i zakres konsultacji - 
nie każdy plan wymaga szeroko zakrojonego procesu partycypacyjnego. 

Można także prowadzić konsultacje społeczne wyprzedzająco, według regulaminu 
konsultacji społecznych, jeśli taki został ustalony w gminie, a pozyskane informa-
cje stanowią wówczas element wyprzedającego dialogu przed przystąpieniem do spo-
rządzania planu miejscowego. Taki model realizuje m.in. Poznań w tzw. „poznań-
skim modelu konsultacji społecznych”269.

269 Więcej w Mergler, Pobłocki i Wudarski, 2013.



Jak angażować mieszkańców w decydowanie? Planowanie przestrzenne w gminach 

137

Każdy zainteresowany może uczestniczyć w procesie planowania. W praktyce waż-
ne jest to, w jaki sposób mieszkańcy zostaną zaproszeni do udziału w procesie 
i czy da się pozyskać opinie wszystkich istotnych stron. W przygotowaniu się 
do partycypacji należy uważnie zidentyfikować uczestników oraz zaplanować spo-
sób dotarcia do nich (metod zawiadamiania). Uczestnicy procesu partycypacji zo-
stali przedstawieni na rycinie 59.

6.3. Kim są partnerzy w procesie partycypacji  i jak do nich dotrzeć? 

59. Uczestnicy procesu partycypacji. Opr. własne.

 Dobre przygotowanie jakiegokolwiek procesu planowania przestrzennego wy-
maga dotarcia do wszystkich zainteresowanych i zidentyfikowanie ważnych dla nich 
kwestii - sposobów użytkowania przestrzeni, pomysłów i potrzeb korzystania z pla-
nowanego terenu. 

 6.3.1. Identyfikacja potencjalnych partnerów 

Partycypację może ułatwić zidentyfikowane i dotarcie do lokalnych liderów opi-
nii i przedstawicieli ważnych instytucji lokalnych. Najczęściej są nimi organizacje 
działające w danej dzielnicy i skupiające aktywność mieszkańców, np. lokalne pa-
rafie czy kluby sąsiedzkie. Także osoby cieszące się autorytetem mogą zostać za-
angażowanie w proces partycypacji: przekazanie informacji o spotkaniach, moż-
liwości składania wniosków i uwag, udzielenie informacji o planach. 

Przykładem instytucji mogących pełnić rolę pośrednika między urzędem a miesz-
kańcami są np. jednostki pomocnicze gminy. W Gdańsku są nimi rady dzielnic270, 
w ktorych zadaniach statutowych leży m.in. opiniowanie uchwał Rady Miejskiej, 
w tym projektów planów. Współpraca z dodatkowymi instytucjami nie może za-
stępować podstawowych, ustawowych form docierania z informacjami do miesz-
kańców (ogłoszeń w prasie, ogłoszeń informacyjnych itp.). Współpraca z wybra-
nymi partnerami nie może także sprawiać, że będą oni traktowani w sposób 
uprzywilejowany przy podejmowaniu decyzji planistycznych w stosunku do po-
zostałych mieszkańców gminy, zgodnie z zasadami równości wobec prawa oraz nad-
rzędnej roli formalnych konsultacji - zbierania wniosków i uwag. 

270 Rady dzielnic są powoływane na bazie rozdziału VI. Postanowienia szczegółowe dotyczące tworzenia jednostek pomocniczych 
Miasta Uchwały nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gdańska.
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Sposoby docierania do mieszkańców
Dobór narzędzi powinien być zaplanowany z wyborem takich środków, jakie mo-
gą optymalnie pomóc w dotarciu do mieszkańców, czyli takich, które są dla nich 
dostępne i przez nich wykorzystywane. Kampania informacyjna wymaga zaplano-
wania i zebezpieczenia dodatkowych środków finansowych na jej prowadzenie. Mo-
że ona obejmować tradycyjne metody - wykonanie plakatów i ulotek, dodatkowych 
ogłoszeń w mediach czy rozmieszczenie ogłoszeń w środkach transportu publicz-
nego.

Wymagane ustawą minimum to „poinformowanie mieszkańców ogłoszeniem w pra-
sie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowość o podjęciu uchwa-
ły o przystąpieniu [do prac nad projektem planu miejscowego lub studium gminy] 
określając formę, miejsce i termin składania wniosków”271. W praktyce wymóg ten 
jest często realizowany poprzez zamieszczenie ogłoszenia w lokalnej gazecie, wy-
wieszenie ogłoszenia w gablotach informacyjnych urzędu oraz zamieszczenie ogło-
szeń w wersji cyfrowej na stronach urzędu. Ustawa nie wymaga, aby mieszkańcy 
byli powiadamiani o krokach procedury indywidualnie. 

• wykorzystanie tradycyjnych lub „zwyczajowo przyjętych” metod 
powiadamiania
W uzupełnieniu do ogłoszeń urzędowych, kampanię informacyjną można 
wesprzeć innymi metodami poinformowania w oparciu o lokalne sieci kon-
taktów, m.in. z lokalnymi organizacjami, skupiającymi mieszkańców. Mo-
gą to być parafie (ogłoszenia parafialne), lokalne organizacje pozarządowe, 
biblioteki czy szkoły (informacje przekazane rodzicom). Są to jedne ze sku-
teczniejszych tradycyjnych metod powiadamiania mieszkańców, gdyż moż-
na dzięki nim łatwiej dotrzeć do grup słabiej posługujących się mediami cy-
frowymi. Metody te cechują się dużym zasięgiem, bo docierają w miejsca 
regularnie użytkowane przez mieszkańców.

• wykorzystanie narzędzi elektronicznych (np. newsletter, e-mail)
Dostęp do narzędzi cyfrowych pozwala na sprawne przekazanie informa-
cji potencjalnym zainteresowanym. Możliwym kanałem wymiany infor-
macji mogą być istniejące narzędzia informowania mieszkańców i organi-
zacji pozarządowych, np. newslettery272 czy wykorzystanie list mailingowych 
instytucji. Dodatkowym ważnym elementem jest skoordynowanie infor-
macji obowiązkowych (obwieszczenia umieszczonego na stronach BIP) z in-
nymi stronami internetowymi wykorzystywanymi dla przekazywania in-
formacji o konsultacjach, np. oficjalną stroną urzędu. Wykorzystanie mediów 
społecznościowych takich jak Facebook może zwiększyć dostępność dla osób 
młodszych, sprawnie korzystających z tych form komunikacji. Należy jed-
nak pamiętać, że są to najczęściej serwisy komercyjne, nie mogą więc sta-
nowić głównego kanału komunikowania się z mieszkańcami i mają charak-
ter uzupełniający dla oficjalnych kanałów komunikacji.

• współpraca z mediami
Innym ważnym kanałem są media (lokalna prasa, lokalna telewizja). Róż-
nią się od oficjalnych portali i stron informacyjnych gmin, działają bowiem 
niezależne od urzędu i mają prawo do kształtowania własnej opinii na te-
mat przedstawianych tematów. Z drugiej strony media często mają szerszy 

271 Art. 11 ust. 1 dla planu miejscowego oraz art. 17 ust. 1 dla studium u.p.z.p.
272 Regularnie wysyłane drogą cyfrową automatyczne wiadomości opisujące aktualne wydarzenia.
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zasięg niż oficjalne strony urzędowe dzięki stałej bazie czytelników i od-
biorców. Oprócz wykorzystania prasy do zamieszczenia ogłoszeń, samo-
rząd może przygotować informacyjne materiały prasowe dotyczące waż-
nych rozstrzygnięć w planach, poinformować o krokach procedur 
planistycznych, związanych np. z partycypacją lub zorganizować takie wy-
darzenia, jak spotkania dla dziennikarzy. Lokalne media mogą być zainte-
resowane taką formą dialogu, zwłaszcza, jeśli plany odnoszą się do ważnych 
dla lokalnej społeczności tematów. Należy dobrze przygotować zestaw in-
formacji prasowych - zarówno opis kontekstu projektu, jak i tego, czego 
dotyczy dyskutowana sprawa oraz jaki zakres informacji można przekazać 
mediom. 

• czas i miejsce prowadzenia konsultacji
Ustalając terminy spotkań należy pomyśleć o tym, czy zainteresowani bę-
dą w stanie dotrzeć na miejsce spotkania. Organizacja udziału w konsulta-
cjach wymaga poświęcenia dodatkowego czasu i wysiłku zarówno 
przez mieszkańców, jak i pracowników urzędu. Spotkania najlepiej organi-
zować w miejscach łatwo dla nich dostępnych (np. lokalnej szkole). Wybór 
godziny i terminu jest istotny - spotkanie zorganizowane w godzinach pra-
cy sprawi, że jego dostępność dla mieszkańców będzie niska. Organizując 
spotkania należy uważać, aby ich terminy nie pokrywały się z terminami 
ważniejszych świąt, konkurencyjnych imprez publicznych czy np. okresów 
urlopowych (sezon letni, okresy wakacyjne), gdyż znacząco osłabi to fre-
kwencję.

Niezależnie od wybranych metod dotarcia rzadko da się zmobilizować wszystkich 
mieszkańców do udziału w spotkaniach czy składania wniosków. Głównie sprawy, 
które są ważne dla mieszkańców lub wzbudzają duże kontrowersje, zmobilizują licz-
ne grupy zainteresowanych tematem, często pragnących wyrazić sprzeciw wobec 
propozycji. Planowanie wymaga budowania kompromisu i godzenia interesu wy-
rażonego na spotkaniach oraz we wnioskach z interesem publicznym (wszystkich 
mieszkańców gminy).

Konsultacje mogą być rozszerzane o formy, które angażują mieszkańców w miej-
scu poddanym projektowi - np. realizacja mobilnego punktu konsultacyjnego (prze-
prowadzeniu dyskusji o projekcie w ramach przestrzeni będącej przedmiotem pla-
nu – ryc. 63). 
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60. Konsultacje społeczne prowadzone przy użyciu makiety. 
Fot. Paweł Jaworski, Fundacja Napraw Sobie Miasto w Katowicach.

61. Makieta Nowego Centrum Łodzi wykorzystywana
do prac projektowych oraz konsultacji społecznych. 
Źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi.
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62. Trójwymiarowy komputerowy model łódzkiego Placu Wolności
i okolic. Źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi.

63. Przykład mobilnego punktu konsultacyjnego. 
Fot. Paweł Jaworski, Fundacja Napraw Sobie Miasto w Katowicach.
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64. Konsultacje społeczne w sprawie projektu przebudowy 
Traktu Królewskiego w Gdańsku. Fot. M. Arczyńska.

Prowadzenie partycypacji nie ogranicza się wyłącznie do zastosowania narzędzi 
i technik czy spełnienia wymogów formalno-prawnych. Udane przeprowadzenie 
partycypacji wymaga także odpowiedniego nastawienia do prowadzenia dialogu 
z mieszkańcami: chęci budowania porozumienia, dążenia do uzyskania kompro-
misu i wypracowania wspólnych rozwiązań. Można określić je jako ogólne zasa-
dy, które pomagają w budowaniu udanego procesu partycypacji, powstały one 
na bazie doświadczeń samorządów w ich prowadzeniu273. 

• Do konsultacji trzeba podchodzić z dobrą wolą
Jest to punkt wyjścia dla skutecznej partycypacji: celem jest wypracowa-
nie akceptowalnego kompromisu. W wielu przypadkach inwestorom 
i mieszkańcom zależy na jego osiągnięciu i w drodze partycypacji da się 
go wypracować, choć może to być to czasochłonny proces. Ważny jest 
szacunek dla drugiej strony dyskusji.

• Prowadzenie partycypacji wymaga porozumienia stron 
Oznacza to zarówno traktowanie stron dialogu z szacunkiem, jak i prze-
kazywanie informacji tak, aby były zrozumiałe, z odpowiednim wyprze-
dzeniem. Przy organizowaniu procesu można sięgać po pomoc zewnętrz-
nych moderatorów - osoby z wiedzą i doświadczeniem, niezwiązane 
bezpośrednio z urzędem.

• Rozpoczęcie procesu - im wcześniej, tym lepiej 
Rozpoczęcie dialogu na początku planowania pozwala na wczesne rozpo-
znanie potencjalnych problemów lub uniknięcie konfliktów w dalszej czę-
ści procesu. Dzięki wczesnemu rozpoczęciu dialogu jest też czas na współ-

6.4. Zasady partycypacji

273 Przykładem standardu działań jest Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych opracowany przez Fundację Rozwoju Demokracji 
Lokalnej, źródło: http://www.kanonkonsultacji.pl
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pracę, zanim zostaną podjęte wiążące decyzje uniemożliwiające dyskusję 
z mieszkańcami. Skuteczne konsultacje nie mogą być prowadzone już 
po podjęciu kluczowych decyzji, ale przed ich podjęciem. 

• Dobra informacja to podstawa efektywnego dialogu 
Oznacza to konieczność przekazywania informacji, wymaganych do pod-
jęcia decyzji, mieszkańcom i stronom. Należy to robić w sposób zrozumia-
ły dla mieszkańców, np. załączenia streszczeń głównych ustaleń planu w ję-
zyku niespecjalistycznym, przygotowanie makiet lub wizualizacji (ryc. 60 
i 61). Konsultacje powinny być prowadzone w sytuacji, w której zapewnio-
ny jest udział kompetentnych specjalistów. Należy też pamiętać o podawa-
niu informacji zwrotnych, np. w reakcji na wcześniejsze pytania mieszkań-
ców.

• Dokumentacja i informowanie o wynikach jest kluczowe 
Uczestnicy partycypacji są zainteresowani tym, co dzieje się z ich propozy-
cjami. Zakończeniem każdego etapu procesu konsultacji jest przygotowa-
nie raportu ze spotkań, dyskusji oraz informacji zwrotnej od władz. 

• Celem partycypacji jest osiągnięcie porozumienia, a obawy przed 
wywołaniem konfliktu nie powinny wstrzymywać tego procesu
Planowanie często polega na równoważeniu sprzecznych interesów i osią-
ganiu kompromisów. Jest to też podejmowanie decyzji o sposobie korzysta-
nia z prawa własności oraz przyszłości mieszkańców. Często pierwszą reak-
cją mieszkańców na propozycje są obawy przed zmianami i emocje 
prowadzące do konfliktów. Nie wszyscy uczestnicy partycypacji będą za-
dowoleni z rozstrzygnięć i będą wyrażać swoje zdanie - jest to także ele-
ment dialogu.

W przypadku, w którym partycypacja przeradza się w otwarty konflikt, 
rozwiązaniem może być rozpoczęcie mediacji i negocjacji. Mediacje różnią 
się od partycypacji - ich celem jest wspólne wypracowanie rozwiązania 
w sytuacji konfliktowej i wyjście z impasu w drodze negocjacji. Z reguły 
prowadzi je profesjonalny moderator, który jest niezależny od stron kon-
fliktu (mediator). Jego celem jest wysłuchanie stron i zaproponowanie me-
rytorycznych, akceptowalnych przez obie strony rozwiązań. Mediacja po-
winna być zainicjowana przez władze gminy, a jej prowadzenie powinno 
opierać się o dyskusję o kwestiach merytorycznych. Mediacja jest niesku-
teczna, jeśli:

• opiera się o dyskusję w sytuacji przymusu (m.in. próba "wyciszenia" 
konfliktu, przekonywania do swojej racji, wymuszania uzyskania roz-
wiązań, np. tłumacząc terminami budżetowymi); 
• rozwiązywania konfliktu w oparciu o kwestie prawne, a nie meritum 
sprawy (np. poprzez próby wykazania braku legalności, a nie rozwią-
zanie merytoryczne);
• prowadzenia w sytuacji niepełnej informacji bez udziału profesjonal-
nej pomocy (np. kiedy strony nie mogą ocenić efektów przyjętego roz-
wiązania)274.

274 Pawłowska, 2010.
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• Rozwiązanie skomplikowanych spraw zajmuje czas
Znalezienie kompromisowego rozwiązania wymaga zorganizowania serii 
spotkań, umożliwienia każdemu zainteresowanemu uczestnikowi procesu 
partycypacyjnego wyrażenia swojej opinii i ustosunkowanie się do niej. 
Nierzadko konieczne okazuje się wykonanie dodatkowych ekspertyz 
lub opracowań. Jest to czasochłonnya, ale ważny proces - wypracowany 
kompromis jest bardziej trwały i powoduje mniej kłopotów w przyszłości 
niż podejmowanie szybkich decyzji przestrzennych. 

• Nie wszystkie sprawy da się rozwiązać przy tworzeniu planów prze-
strzennych 
Proces partycypacji nie zaczyna ani nie kończy się na sporządzaniu planów. 
Sformalizowane spotkania przy wyłożeniu planów to element szerszej rela-
cji urząd-mieszkańcy. Plany miejscowe, ze względu na swój charakter, 
nie rozwiązują wszystkich kwestii miejskich i ich rozwiązywanie siłą rze-
czy wymaga współpracy poza przygotowaniem planu miejscowego. 

• Prowadzenie udanej partycypacji pozwala na zdobycie doświadcze-
nia
Prowadzenie partycypacji przy kolejnych projektach pozwala na przeszko-
lenie osób przygotowujących i prowadzących te działania w gminie. Wraz 
z kolejnymi planami urzędnikom będzie łatwiej docierać do partnerów 
wśród mieszkańców i prowadzić z nimi dialog. Warto korzystać z możli-
wości podsumowania każdego z preprowadzonych procesów, wyciągać 
wnioski z tego, co zadziałało, a co nie. Uzyskana wiedza pozwoli na popra-
wę działań gminy. 

Działania partycypacyjne, stosowane przez gminę, można podzielić na następują-
ce, główne kategorie:

• Informowanie mieszkańców i edukacja (np. spotkania informacyjne);
• Pozyskiwanie informacji (ankiety);
• Uzyskanie opinii na temat rozwiązania (np. sondaże);
• Pozyskanie dodatkowej ekspertyzy we współpracy z ekspertami ze-
wnętrznymi (np. rady eksperckie);
• Wspólne wypracowanie rozwiązań (warsztaty);
• Monitorowanie pracy gminy przez stronę społeczną (np. nadzór 
nad wdrożeniem wypracowanych rozwiązań).

6.5. Przegląd głównych metod partycypacyjnych
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Dobór narzędzi powinien być powiązany z poszczególnymi etapami prac plani-
stycznych. Na wstępnym etapie powinny one pozwolić na poinformowanie o tym, 
co jest przedmiotem planowania i na przygotowanie do udziału w całym procesie. 
Metody na początku powinny wspierać budowanie wspólnej wiedzy i przygoto-
wanie do planowania. Po zebraniu wniosków i przystąpieniu do projektowania, 
preferowane jest zastosowanie metod warsztatowych i wspólnego wypracowywa-
nia rozwiązań. Wyłożenie projektu powinno stanowić weryfikację założeń wy-
pracowanych przez planistów w oparciu o współpracę ze społecznością lokalną.

informowanie

konsultacje 
społeczne

współdecydowanie

badania opinii 
publicznej 

• uruchomienie strony internetowej projektu 
• przygotowanie notatki prasowej 
• zorganizowanie spotkania informacyjnego dla mieszkańców
• uruchomienie mobilnego punktu informacyjnego

• badanie ankietowe
• sondaż / ankieta internetowa
• przeprowadzenie wywiadów z mieszkańcami
• przeprowadzenie spaceru badawczego

• zebranie wniosków
• wyłożenie projektu i zebranie uwag
• debata z udziałem ekspercka
• dyskusja publiczna

• organizacja warsztatu projektowego
• organizacja warsztatu charette

65. Podstawowe metody partycypacyjne w planowaniu. 
Opracowanie własne na podstawie: (Jaskulska, Bednarczyk, 
Florczyk, Łopacka, Momont i Pujdak, 2011).

66. Etapy prac planistycznych i dobór narzędzi partycypacji. 
Opr. własne.

Ogłoszenie o przystąpieniu 
do planowania.

Zebranie wniosków 
do projektu.

Opracowanie projektu.

Wyłożenie projektu, dys-
kusja publiczna, zebranie 
uwag.

Poinformowanie miesz-
kańców o rozpoczęciu 
prac, edukacja o procesie 
planistycznym, zbada-
nie potrzeb społeczności 
lokalnej.

Zebranie propozycji 
do przyszłego projektu.

Wypracowanie wspólnych 
rozwiązań.

Przedstawienie projek-
tu społeczności lokalnej, 
wskazanie, co stało się 
z wypracowanymi rozwią-
zaniami.

Spotkania informacyjne z miesz-
kańcami, spacery inwentaryzacyjne, 
ankiety i sondaże.

Spotkania informacyjne z mieszkań-
cami, zebranie wniosków, pozostałe 
narzędzia jw.

Warsztaty projektowe (w tym np. 
charette), spotkania konsultacyjne.

Wyłożenie projektu, zebranie uwag, 
punkty konsultacyjne, debaty eks-
perckie, spotkania konsultacyjne.

Etap prac planistycznych Cel działania Przykładowe narzędzia 
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Opracowania planistyczne: projekty studium gminy, planów miejscowych, decyzji 
o warunkach zabudowy i inne przygotowują wykwalifikowani specjaliści - urba-
niści, którzy ukończyli studia kierunkowe. Jeśli gminy posiadają swoje służby pla-
nistyczne, opracowania mogą być sporządzane siłami urzędu, możliwe jest jednak 
zlecenie ich na zewnątrz. W przypadku zlecenia usługi należy pamiętać, że gmina 
musi prowadzić nadzór nad opracowaniem - przygotować materiały wyjściowe, sta-
le współpracować z firmą zewnętrzną, wspierać ją w prowadzeniu procedur formal-
no-prawnych itp., dlatego potrzebuje wykwalifikowanego personelu. Wyceniając 
prace firm zewnętrznych należy uwzględnić wszystkie koszty ponoszone przez wy-
konawcę, ponieważ nisko wycenione prace mogą skutkować obniżeniem jakości 
usług lub problemami z wykonaniem zlecenia. Przy wyborze firmy wykonawczej 
należy dopilnować, aby firma dysponowała odpowiednimi zasobami ludzkimi 
oraz sprzętem. Warto także sprawdzić referencje firmy. W celu wyłonienia wyko-
nawcy przy zamówieniach publicznych oprócz ceny zaleca się stosowanie kryteriów 
jakościowych.

7. Rola służb planistycznych
 w gminie  

Gminy mogą realizować prace planistyczne własnymi siłami - jednostek odpowie-
dzialnych za sporządzanie opracowań planistycznych lub własnych biur. Wiele du-
żych polskich miast posiada własne jednostki budżetowe zajmujące się planowaniem, 
takie jak Biuro Rozwoju Gdańska lub Biuro Planowania Przestrzennego Miasta 
Gdyni. W sytuacji, gdy gminne służby planistyczne nie posiadają zasobów koniecz-
nych dla sporządzenia opracowań planistycznych, rozwiązaniem może być zlecenie 
planowania dla prywatnych firm zajmujących się planowaniem przestrzennym. 

Ustawa o zamówieniach publicznych275 nakłada obowiązek przeprowadzenia po-
stępowań o udzielenie zamówień, których wartość netto przekracza równowartość 
30 000 euro. Wartość wielu dokumentów planistycznych jest niższa od tej kwoty 
– w takim przypadku możliwe jest przeprowadzenia zapytania ofertowego276. 
W przypadku zlecenia prac na zewnątrz należy sprawdzić, czy wykonawca będzie 
w stanie zrealizować usługę za zaoferowane mu pieniądze. Oznacza to koniecz-
ność oszacowania kosztu realizacji dokumentacji planistycznej. Zdarza się, że wy-
konawcy, kierując się względami rynkowymi i konkurując z innymi podmiotami, 
mogą zaoferować rażąco niską cenę w celu pozyskania zamówienia277. Wybierając 
firmę należy upewnić się, czy zaoferowana oferta będzie mogła być zrealizowana 
w terminie i o wymaganej jakości. Skutki niewłaściwego wyboru mogą okazać 

7.1. Gminne służby planistyczne

7.2. Zamówienia publiczne - zasady wyboru wykonawców zewnętrznych

275 u.p.zam.p.
276 Zgodnie z art. 32 ust. 2 u.p.zam.p. zabronione jest dzielenie jednego zamówienia tak, aby uniknąć stosowania procedur udzielenia 
zamówienia publicznego w trybie ustawowym u.p.zam.p. (np. celowe dzielenie i zamawianie poszczególnych części opracowania).
277 Ocena, czy zastosowano rażąco niską cenę, należy do urzędnika. Może on wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień. Obowiązek 
wykazania, że nie doszło do zastosowania rażąco niskiej ceny, leży po stronie wykonawcy. Zasady postępowania i oceny rażąco 
niskiej ceny określają odpowiednio art. 80 ust. 1 pkt. 4 i art. 90 u.p.zam.p.
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się kosztowne dla gminy - źle wyceniona usługa może zostać niewykonana w ter-
minie, a opracowanie mieć braki formalne. Zlecając opracowania planistyczne war-
to w pierwszej kolejności przyjrzeć się lokalnym pracowniom urbanistycznym. Z re-
guły doskonale znają charakter zagadnień przestrzennych w danym regionie 
oraz mogą częściej spotykać się z przedstawicielami gminy (w przypadku zleceń 
o niewysokiej wartości koszt podróży służbowych z dużej odległości może stano-
wić znaczną część wynagrodzenia projektantów). Regularna obecność na obszarze 
opracowania ma szczególne znaczenie w przypadku takich dokumentów jak Gmin-
ne Programy Rewitalizacji, gdzie kluczowa jest bliska współpraca z lokalnymi in-
stytucjami oraz mieszkańcami. 

Deregulacja zawodu urbanisty sprawiła, że przygotowanie dokumentów planistycz-
nych może być realizowane przez każdego, kto ukończył studia kierunkowe278. Na-
leży upewnić się, czy podmiot, który otrzymuje zlecenie na wykonanie usług pla-
nistycznych, dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje 
i doświadczenie. Tu także, w zakresie wyboru i polecenia projektantów, którzy mie-
li już do czynienia z podobnymi zagadnieniami, przydatna może okazać się współ-
praca i komunikacja pomiędzy gminami obszaru metropolitalnego, a także wysta-
wiane przez współpracujące instytucje referencje. Innym mechanizmem jakościowym 
w zamówieniu publicznym jest wymaganie od wykonawcy przedstawienia koncep-
cji opracowania lub próbki projektu, przy czym jego ocena wymaga określenia czy-
telnych kryteriów ich weryfikacji przez komisje przetargowe. 

W opracowaniu jest projekt przywrócenia regulacji zawodu urbanisty, zakładający 
m.in. wprowadzenie centralnego, państwowego rejestru urbanistów, egzaminów, 
stałych szkoleń oraz odpowiedzialności zawodowej.

• Oszczędność finansowa - alternatywa 
dla utrzymywania gminnej lub miejskiej pra-
cowni planistycznej
• Niska cena opracowań planistycznych (kryte-
rium ceny w procedurach przetargowych)
• Pozyskanie opinii zewnętrznej od ekspertów, 
którymi nie dysponuje każda gmina 

• Pomimo braku utrzymywania gminnej jed-
nostki projektowej, konieczność dysponowa-
nia wykwalifikowanym personelem, który 
będzie współpracował przy opracowywaniu 
zleconych dokumentów i dokona ich odbioru
• Ryzyko nieznajomości specyfiki lokal-
nych zagadnień i problemów planistycznych 
przez Wykonawców 
• Ryzyko niewykonania zlecenia przez Wy-
konawcę, np. w przypadku niedoszacowania 
kosztów lub konieczności wykonania dodat-
kowych ekspertyz 

korzyści wady

Zlecenie prac planistycznych projektantom zewnętrznym 

67. Korzyści i wady zlecania prac planistycznych 
projektantom zewnętrznym. Opr. własne.

278 Na kierunku architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna albo inne studia wyższe uzupełnione podyplomowymi stu-
diami kierunkowymi.
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Koszty sporządzenia opracowania planistycznego 
Jednym z bezpośrednich wydatków ponoszonych przez gminę jest koszt sporządze-
nia dokumentacji projektowej. Obejmuje ona m.in.: 

• przygotowanie materiałów wyjściowych, m.in. map do celów projekto-
wych;
• wykonanie potrzebnych inwentaryzacji, np. waloryzacji zasobu kulturo-
wego lub ekspertyz dotyczących uzbrojenia;
• sporządzenie projektu: koncepcji polityki przestrzennej lub projektu urba-
nistycznego dla planu miejscowego; 
• opracowanie wymaganych studiów i opracowań branżowych, np. studiów 
komunikacyjnych;
• przygotowanie projektu uchwały z uzasadnieniem;
• koszt opracowania ekofizjograficznego lub strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko;
• koszt wsparcia merytorycznego (np. udział w posiedzeniach Komisji Urba-
nistyczno-Architektonicznej, komisji rady gminy itp.) lub dodatkowych 
usług prawnych związanych z prowadzeniem procedur uchwalania doku-
mentu;
• koszt prowadzenia procesu partycypacji (np. moderacji spotkań, kampanii 
informacyjnej czy sporządzenia makiet i wizualizacji zagospodarowania te-
renu).

Wydatki związane z opracowaniami planistycznymi obejmują zatem koszt pracy 
wielu specjalistów - od urbanisty po wspierających go ekspertów - rozłożony na ca-
ły okres pracy nad opracowaniem. W przypadku dużych samorządów, posiadają-
cych swoje służby planistyczne, zadania te są najczęściej podejmowane przez pro-
jektantów zatrudnionych przez samorząd. W przypadku mniejszych samorządów 
zadania te są zlecane zewnętrznym podmiotom. W każdym przypadku koszt pla-
nowania ponosi strona publiczna (samorząd) - nie ma prawnych możliwości dofi-
nansowania opracowania planu przez inwestorów prywatnych.

Nie istnieje żaden ujednolicony cennik dla sporządzenia studium gminy czy planu 
miejscowego. Cena opracowania wynika zawsze z różnych uwarunkowań, np. przy-
rodniczych, dziedzictwa kulturowego, powierzchni terenu objętego planem czy zło-
żonej struktury własności. 

Dla przykładu szacując koszt sporządzenia planu miejscowego należy uwzględnić 
następujące czynniki:

• pozyskanie map do celów projektowych;
• koszt inwentaryzacji obszaru opracowania (w tym czas poświęcony na jej 
wykonanie);
• koszt opracowań branżowych, jeśli są wymagane (dotyczy to np. specja-
listycznych planów dotyczących infrastruktury technicznej, opracowań kon-
serwatorskich);
• koszt sporządzenia koncepcji planu (opracowanie wariantów koncepcji, 
materiałów informacyjnych i innych);
• koszt prowadzenia konsultacji społecznych (materiały informacyjne, za-
angażowanie moderatorów itd.);
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• przygotowanie treści projektów uchwał i prowadzenie dokumentacji pla-
nistycznej;
• przygotowanie części graficznej opracowania;
• koszt opracowań dodatkowych wymaganych prawem279;
• koszt związany z dojazdami zespołu projektowego.

Wycena kosztu każdego planu miejscowego powinna być dokonywana indy-
widualnie w zależności od jego lokalizacji i stopnia skomplikowania. Np. w przy-
padku planów dla wyspecjalizowanych inwestycji, takich jak elementy infrastruk-
tury technicznej, konieczne są dodatkowe opracowania branżowe. Według danych 
monitoringu prac służb planistycznych, sporządzanego dla Ministerstwa Budow-
nictwa (dane dla 312 gmin, z 2012 r.), średnie ceny w skali kraju zmiany lub aktu-
alizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wy-
niosły nie więcej niż 100 000 złotych280, z czego w 176 gminach poniżej 30 000 
zlotych. Koszt najdroższego opracowania wyniósł 500 000 złotych. W przypadku 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego różnice w cenach opraco-
wań na 1 ha były znaczne. Dane z ankiet z 886 gmin wskazywały ceny od 1 do 333 
000 złotych/ha. W większości gmin dominowały ceny w przedziale od 100 do 10 
000 złotych/ha. Mediana kosztów w skali kraju wyniosła ok. 926 złotych/ha.

Koszt sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na podstawie których 
można ubiegać się o pozwolenie na budowę i realizować inwestycje, różnią się od pla-
nu miejscowego m.in. tym, że nie ma dla nich obowiązku oceny skutków finanso-
wych - kosztu uzbrojenia terenów czy potencjalnych roszczeń właścicieli nierucho-
mości. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy powoduje skutki związane 
np. z uniemożliwieniem zabudowy bądź obniżeniem wartości nieruchomości (ana-
logicznie do planu miejscowego) w momencie realizacji inwestycji. W teorii decy-
zja może być wydana jedynie dla terenów z istniejącym lub projektowanym uzbro-
jeniem terenu281. W praktyce uzyskanie decyzji było możliwe po otrzymaniu 
gwarancji uzbrojenia (w drodze umowy) z jednostką organizacyjną - gestorem sie-
ci. Zmiany tego stanu mogą przynieść nowe projekty ustaw i Kodeks Urbanistycz-
no-Budowlany. Obecnie nie ma też wymagań wyprzedzającego zapewnienia in-
frastruktury w odniesieniu do zabudowy jednorodzinnej. Prawo wymaga 
zapewnienia również dostępu do drogi publicznej, nie określa jednak jej standardu. 
Oznacza to, że decyzje o warunkach zabudowy mają pośrednio wpływ na budżet 
gminy. Dotyczy to zwłaszcza zabudowy realizowanej „w polu”, na terenach dopie-
ro urbanizujących się - zbudowane na ich podstawie budynki będą musiały uzyskać 
podstawowe uzbrojenie, a z czasem mieszkańcy i właściciele będą mogli domagać 
się poprawy stanu dróg, odśnieżania czy zapewnienia możliwości dojazdu dzieci 
do szkół. W przypadku, w którym zabudowa na bazie decyzji powstaje ekstensyw-
nie, koszt realizacji uzbrojenia i obsługi będzie rósł. 

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu może wiązać 
się z roszczeniami wywołanymi obniżeniem wartości nieruchomości282. Roszcze-
nia te obciążają inwestora - może to być inwestor prywatny w przypadku decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub gmina, jeśli jest to decyzja 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego283. 

279 Według u.p.z.p.
280 Śleszyński P., 2015.
281 Art. 63 ust. 1pkt 3. u.p.z.p.
282 Skutki opisane w art. 36 i art. 37 u.p.z.p.
283 Na podstawie art. 58 ust. 2 dla decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i art. 63 ust. 3. u.p.z.p. dla decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu.
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Prawo zamówień publicznych stwarza kilka możliwości zminimalizowania błędu 
polegającego na zamówieniu usługi: 

• stosowanie kryteriów jakościowych (m.in. związanych z jakością i do-
świadczeniem potencjalnego wykonawcy )284;
• wybór trybu zamówienia publicznego pozwalającego na lepsze rozpozna-
nie jakości oferty - np. konkursów. 

Ustawa umożliwia także odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny285. Do-
tyczy to w szczególności przypadków, gdy zaproponowana cena jest o 30% niższa 
od wartości zamówienia lub od arytmetycznej średniej wszystkich złożonych ofert. 
Zamawiający zwraca się do oferenta o wyjaśnienia odnośnie ceny, m.in. opis me-
tody wykonania zamówienia, szczegółowego oszacowania kosztów pracy czy po-
mocy publicznej. Jeśli wyjaśnienia oferenta nie potwierdzą, że zamówienie może 
być prawidłowo wykonane za podaną cenę, ofertę należy odrzucić286.

7.3. Jak realizować zamówienia publiczne w zakresie planistycznym?

284 Art. 91 ust. 2a u.p.zam.p. ogranicza możliwość stosowania wyłącznie cenowego kryterium do sytuacji, w której przedmiot 
zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. Nie odnosi się to do opracowań planistycznych. 
285 Art. 89 pkt 4 oraz art. 90 u.p.zam.p.
286 u.p.zam.p.
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Nowe technologie w planowaniu (GIS)

GIS (ang. Geographic Information Systems) oznacza komputerowe systemy infor-
macji przestrzennej. Mogą być one stosowane dla prowadzenia prac planistycznych. 
Podstawą korzystania z GIS jest budowanie baz danych - map (sytuacyjno-wyso-
kościowych, katastralnych, topograficznych, lotniczych) i danych statystycznych 
(np. ewidencji ludności, ewidencji gruntów, budynków i lokali, ewidencji własno-
ści itp.).

Na podstawowym poziomie wdrożenie GIS w gminie jest proste - pozwala na to 
stanowisko komputerowe z dostępem do internetu oraz oprogramowanie. Dla po-
trzeb planowania można wykorzystać oprogramowanie płatne (np. ArcGIS, Auto-
CAD MAP itp.) albo tzw. oprogramowanie otwarte (np. QuantumGIS - QGIS), 
udostępniane za darmo.

Istnieje szereg publicznych baz danych (np. Główny Urząd Statystyczny, General-
na Dyrekcja Ochrony Środowiska), umożliwiających łatwy dostęp do informacji 
poprzez łącze internetowe lub dzięki portalom internetowym lub usługom udostęp-
niania plików. 

Korzystanie z cyfrowych systemów zapisu danych nie jest trudne, a daje dużo ko-
rzyści:

• Wykonywanie dokładnych analiz przestrzennych; 
• Łatwość w zestawianiu danych z różnych źródeł;
• Łatwość w dzieleniu się informacjami;
• Oszczędność czasu i wyższa efektywność w procesie podejmowaniu de-
cyzji.

Obowiązujące prawo, wynikające z unijnej dyrektywy INSPIRE, zobowiązuje gmi-
ny do zapisu cyfrowego danych (digitalizacji) i ich udostępniania. Wymaga to sto-
sowania spójnych standardów zapisów danych i ich oznaczenia.

W przypadku planów miejscowych oznacza to, że powinny one być sporządzone 
w wersji cyfrowej, w oparciu o dane (mapy) osadzone w ramach systemów osnowy 
geodezyjnej, o ujednoliconym standardzie zapisu (symbole, grafika) i zapisach opi-
su danych (metadanych),co ułatwi wprowadzanie ich i korzystanie we wspólnych 
bazach danych (np. systemach informacji przestrzennej).

Dla potrzeb udostępniania danych gminy wykorzystują systemy informacji prze-
strzennej (SIP), które mogą być prowadzone na poziomie gminy (np. SIP gminy 
Wejherowo), powiatu (np. SIP powiatu wejherowskiego) lub miast na prawach po-
wiatu (SIP Gdańsk). 

8. Nowe technologie 
w planowaniu (GIS)  
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Nowe technologie w planowaniu (GIS) 

Czym jest GIS?
GIS to system informacji przestrzennej, polegający na organizacji i gromadzeniu 
danych przestrzennych w oparciu o wykorzystanie oprogramowania oraz baz da-
nych. Dzięki temu jest możliwa ich analiza, dzielenie się nimi i tworzenie map. Sys-
tem GIS tworzy:

• dane: dane mapowe (wektorowe, rastrowe, tabelaryczne), ortofotomapy, 
dane statystyczne, metadane; 
• sprzęt: komputery, serwery z danymi, sieć internetowa, skanery, plotery, 
urządzenia GPS;
• oprogramowanie: programy GIS, programy obróbki baz danych, pro-
gramy obsługi usług sieciowych;
• ludzie: osoby które wprowadzają i zarządzają danymi (administratorzy, 
pracownicy), użytkownicy, odbiorcy;
• metody i standardy: standardy i procedury: zapisu danych, obróbki, pra-
cy.

Dane w systemach GIS zapisywane są w postaci baz danych (lokalizacji i informa-
cji) oraz ich reprezentacji na mapach. Dla urbanisty organizacja danych i two-
rzenie map to podstawowe narzędzia pracy stosowane przy planowaniu prze-
strzennym. Wykorzystanie GIS znacznie ułatwia pracę planisty, ponieważ 
pozwala m.in.:

• wykonać dokładną inwentaryzację terenu, czyli ocenić m.in. stan użyt-
kowania i zagospodarowania oraz strukturę własności i władania terenów, 
stan środowiska w oparciu o wprowadzenie własnych danych lub pobranie 
ich z baz;

• łatwiej zestawiać razem i porównać dane z różnych baz danych w ce-
lu zdobycia całościowej informacji na temat obszaru opracowania;

• dokonywać analiz zdobytych danych dzięki funkcjom narzędzi GIS 
pozwalającym szacować i porównywać dane oraz dokonywać analiz staty-
stycznych;

• łatwo dzielić się swoją wiedzą w sposób pozwalający na używanie da-
nych przez innych użytkowników, np. dzięki dodaniu analiz czy projektów 
do baz danych, udostępnianiu informacji w internecie czy „osadzeniu” wy-
konywanych rysunków na osnowie geodezyjnej; 

• zaoszczędzić czas i działać efektywniej – przeprowadzać analizy w opar-
ciu o oprogramowanie GIS oraz dokonywać prostszej i szybszej wizualiza-
cji danych niż w przypadku tradycyjnych metod.

Organizacja (tworzenie wspólnych baz, repozytoriów danych) i standaryzacja da-
nych (ustalenie wspólnych standardów zapisu) pozwala na dostęp i wymianę infor-
macji dla wszystkich użytkowników przestrzeni287. Dzisiaj dane przestrzenne (do-
tyczące własności terenu, map lotniczych i satelitarnych, danych środowiskowych, 
danych o użytkowaniu terenu) gromadzi i udostępnia szereg instytucji krajowych, 
powiatowe instytucje geodezyjne czy samorządy gmin, które razem budują wspól-

287 Zapewnienie dostępu do danych realizuje postulaty art. 51 pkt. 3 i pkt. 4 Konstytucji RP. 
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Nowe technologie w planowaniu (GIS)

ny zasób dostępny dla planistów. 

Dane te są udostępniane m.in. za pomocą internetu288, w tym m.in. za pomocą 
wspólnych portali danych przestrzennych, np. geoportali lub innych usług przeglą-
dania danych (usługami WMS - Web Map Service) lub udostępniania plików dla od-
biorców (usługami WFS - Web Feature Service). Portale są narzędziami pozwala-
jącymi na dostęp do rejestrów danych, danych opisowych (metadanych), dostępu 
do licencji czy pobierania danych.

Dla potrzeb gmin dane z zasobów krajowych i powiatowych są udostępniane bez-
płatnie w postaci usług dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z przepi-
sami o infrastrukturze informacji przestrzennych289. Część danych dostarczanych 
przez inne podmioty może być dostępna darmowo w ramach tzw. „otwartych da-
nych” (ang. Open Data) lub „otwartych licencji” – przykład stanowi 
np. serwis Open Street Map z darmową mapą świata. 

Wśród praktycznych zadań wykorzystujących technologie GIS przy sporządzaniu 
różnego rodzaju prac planistycznych, podstawowe z nich to:

• wykonywanie inwentaryzacji terenu poprzez komponowanie map w oparciu 
o zbiory danych - bazę danych obiektów topograficznych, cyfrowe bazy ewidencji 
gruntów i budynków, analizy materiałów własnych np. ortofotomap, wyników wła-
snych inwentaryzacji;
• wykonywanie podstawowych analiz i waloryzacji obszaru opracowania - 
np. analiz topografii terenu, analiz zasobów przyrodniczych i kulturowych 
(np. w ramach sporządzania ekofizjografii terenu i analiz OOŚ), analiz uciążliwo-
ści (np. na podstawie map hałasu), analiz rynku nieruchomości (na podstawie baz 
danych transakcji nieruchomości), wniosków i uwag;
• wprowadzenie rysunków projektu studium gminy lub planów do systemu 
GIS - porównanie z istniejącymi danymi - „nałożenie” warstwy planu na wcze-
śniejsze analizy, wyłożenie projektu planu do wglądu w wersji cyfrowej;
• udostępnienie projektów w ramach konsultacji - umieszczenie projektów pla-
nu w ramach gminnych systemów informacji przestrzennej lub wykorzystanie na-
rzędzi geoankiety lub geodyskusji290. 
• prowadzenie, utrzymanie i aktualizacja uporządkowanego zasobu danych 
wraz z ich metryką (tzw. metadanymi), m.in. w ramach obowiązków nakładanych 
na gminy w związku z dyrektywą INSPIRE.

8.1. GIS w planowaniu w gminie

288 Tworzenie, organizacja i finansowanie systemu bazy danych dostępnych w sieci nazywane są infrastrukturą danych 
przestrzennych (ang. Spatial Data Infrastructure).
289 patrz u.i.i,p.
290 Geoankieta jest formą badania ankietowego, realizowanego w oparciu o mapy umieszczone w aplikacji web i umożliwiające 
komentowanie poprzez nanoszenie uwag na mapę. W Polsce projektem pilotażowym wykorzystującym pierwsze geoankiety 
był projekt planu miejscowego dla rynku Łazarskiego w Poznaniu, realizowany przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM 
w Poznaniu. 
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68. Kanały dostępu do danych przestrzennych 
dla potrzeb planowania w gminach. Opr. własne.

Wykorzystanie narzędzi GIS pomaga także przy przygotowaniu innych pokrew-
nych analiz, np. związanych z planowaniem dla rewitalizacji - gromadzeniem i ana-
lizą danych przy określaniu granic obszaru zdegradowanego (np. w powiązaniu 
ze studium gminy), zapisu i analizy danych dla potrzeb sporządzenia GPR czy wspo-
mnianych wcześniej opracowań środowiskowych - ekofizjografii i strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko (SOOŚ).

Podstawowym warunkiem wykorzystania narzędzi GIS jest posiadanie oprogramo-
wania, komputera, dostępu do internetu oraz przeszkolonych pracowników. Naj-
prostszą metodą wdrożenia GIS jest zorganizowanie stanowisk z oprogramowaniem 
i wykorzystanie istniejących zasobów danych. Gminy mogą tu korzystać z progra-
mów płatnych291 lub darmowego oprogramowania292. Darmowe oprogramowanie 
może być tańszą alternatywą, zapewniającą bazową funkcjonalność potrzebną w pla-
nowaniu dla małego samorządu. Równie ważnym elementem jest wdrożenie stan-
dardów pracy z danymi dla gminy - organizacji tworzonych baz danych i ich opi-
su.

291 Np. pakietu ESRI ArcGIS lub programów łączących funkcjonalność CAD i GIS np. AutoCAD Map 3d.
292 Tzw. oprogramowanie open source, dostępne darmowo (np. programów QGIS).
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Większe samorządy, posiadające własne służby planistyczne i służby geodezyjne (np. 
miasta na prawach powiatu), tworzą własne systemy infrastruktury danych. Budu-
ją swoje systemy informacji przestrzennych i repozytoria danych (np. w zakresie za-
gospodarowania przestrzennego), a także ujednolicają oprogramowanie i standardy 
zapisu danych. Jest to istotne, pozwala bowiem na łatwiejszą organizację i wymia-
nę danych między wydziałami i jednostkami urzędu. Dodatkowo publikują one da-
ne dla mieszkańców. Przykładami jest np. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Ło-
dzi, publikująca swoje zasoby danych w ramach portalu InterSIT oraz własnych 
serwisów mapowych - mpu.lodz.pl, portalu ze zdjęciami ukośnymi - foto.mpu.lodz.
pl czy np. cyfrowymi wersjami studium gminy (gis2.mapa.lodz.pl/MPZP/default.
aspx). Gdański system informacji przestrzennych (GIS Gdańsk), oprócz usług we-
wnętrznych prowadzonych w ramach urzędu, publikuje dane dzięki aplikacjom in-
ternetowym szereg map tematycznych (gis.gdansk.pl).Współpraca w ramach obsza-
ru funkcjonalnego, powiatu lub obszaru metropolitalnego otwiera nowe 
możliwości budowania wspólnych systemów informacji przestrzennej, bazujących 
na współpracy między gminami. Przykładem jest np. system WroSIP (System In-
formacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego: wrosip.pl) - geoportal umożliwia-
jący dostęp do zasobu danych przestrzennych, tworzonych wspólnie przez powiat 
i gminy czy łączenia ich z informacją innych dysponentów.

 8.1.1. Dane w systemach GIS

Systemy GIS pracują w oparciu o wykorzystanie danych i zawierają: 

• informacje dotyczące lokalizacji (współrzędnych geograficznych obiektu, 
punktu adresowego);
• informacje dotyczące atrybutu (informacji).
Dane GIS mogą być zapisywane w formatach:
• wektorowych (opisu za pomocą figur geometrycznych - punkt, linia, wie-
lobok);
• rastrowych (plików cyfrowych złożonych z pikseli *.tiff, *.jpeg).

Atrybuty danych przestrzennych mogą być zapisane w postaci baz danych (np. da-
nych tabelarycznych - dBase, Excel). 

Dane GIS są opisywane przez metadane. Są to metryki danych, zawierające infor-
macje o tym, jakiego obszaru dotyczą dane i jaka jest ich szczegółowość, kto utwo-
rzył zasób, jaka jest data pozyskania informacji i czy są aktualne, jakie są zasady udo-
stępniania, według jakich standardów je wykonano, w jakim formacie są zapisane 
i jaki jest adres usługi udostępniania293. Metadane przygotowuje się, aby umożliwić 
katalogowanie i wyszukiwanie informacji. 

Kluczowym wymogiem przy stosowaniu narzędzi GIS jest wykonywanie prac 
w oparciu o dane (mapy) osadzone w ramach systemów osnowy geodezyj-
nej294 i zapisywane w ramach spójnego systemu (np. uzgodnionych metod two-
rzenia atrybutów danych - ich kategorii, oznaczeń na mapach, legend, nazewnic-
twa oraz wspólnych standardów zapisu metadanych). Bez spełnienia tego warunku 
nie ma możliwości zapewnienia wymogów określonych m.in. w dyrektywach IN-

293 Wymóg określenia standardów określa u.i.i.p., rekomendacje zapisu Ministerstwa Infrastruktury oraz standardy zapisu (ISO 
.19115, 19139). Metadane są tworzone w języku XML. 
294 Oznacza to bazowanie lub sporządzanie rysunków na plikach osadzonych w systemie współrzędnych geograficznych, 
podstawowym systemem odwzorowania jest Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 2000 (tzw. PL-2000, układ 2000)
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SPIRE - możliwości wymiany danych i dobrej organizacji pracy w gminie. Gmi-
ny mają zatem obowiązek systematycznego tworzenia zasobu danych i ich ka-
talogowania. Określenie standardu wykonania tych prac jest ważne nie tylko 
dla pracowników, ale także dla użytkowników zewnętrznych. W planowaniu będą 
to np. firmy wykonujące prace planistyczne dla gminy.

W przypadku zamawiania opracowań planistycznych należy zatem tak formułować 
zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamó-
wienia, aby projektant był zobowiązany do przygotowania załączników graficznych 
w wersjach kompatybilnych z systemami informacji przestrzennej oraz osadzonych 
w systemie odniesień geograficznych. Wskazane jest, aby w tej wersji zostały przy-
gotowane co najmniej następujące elementy:

• granice opracowania powinny zostać opracowane w wersji cyfrowej, wek-
torowej;
• w przypadku planów miejscowych linie rozgraniczające tereny o różnym 
sposobie zagospodarowania i użytkowania, wraz z ich opisem (legendą), po-
winny zostać wykonane w wersji cyfrowej, wektorowej;
• pliki powinny być opatrzone metryczką (zawierać metadane) opisującą 
podstawowe dane planu (m.in. nazwę i numer, informacje dotyczące uchwał 
o przystąpieniu i przyjęciu planu, numer dziennika urzędowego, w którym 
plan jest opublikowany);
• opis planu powinien być dostępny w wersji cyfrowej (np formatach: *.PDF). 

 
 8.1.2. Dostęp do baz danych

Jedną z największych korzyści wdrożenia baz danych jest możliwość dostępu do da-
nych przestrzennych zebranych przez instytucje publiczne odpowiedzialne za ich gro-
madzenie i udostępnianie. Narzędziami pozwalającym na dostęp są węzły dostę-
pu m.in. geoportale internetowe, służące jako łącznik do zasobów udostępnianych 
za pomocą szeregu usług sieciowych. Jest to najprostszy i najbardziej powszech-
ny sposób dostępu do danych. Umożliwia m.in. przeglądanie danych w aplika-
cjach web295, łączenie różnych źródeł danych (np. pobierania danych z innych in-
stytucji za pomocą usług WFS), przeglądanie baz danych opisowych (metadanych).

295 Za pomocą przeglądarki internetowej, np. Google Maps - nie wymaga dostępu do specjalistycznego oprogramowania.
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69. Lista ważniejszych krajowych węzłów dostępu do infor-
macji przestrzennej i baz danych informacji przestrzennych.  
Opr. własne. 

Inne podstawowe spisy danych, które pozwalają na identyfikację elementów prze-
strzeni kraju w systemach GIS, to urzędowy rejestr podziału terytorialnego Polski 
TERYT oraz baza Danych Obiektów Topograficznych, opisane poniżej:

• System TERYT - Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Terytorialnego 
Kraju296, który określa identyfikatory i nazwy jednostek podziału teryto-
rialnego, miejscowości, rejonów statystycznych i obwodów spisowych, iden-
tyfikację adresową ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań oraz cen-
tralny katalog ulic. TERYT stanowi standard identyfikacji terytorialnej 
dla wszystkich organów administracji publicznej i jest powiązany z Geo-
referencyjną Bazą Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT). 
Ujednolicenie nazw było zobowiązaniem wynikającym z dyrektywy IN-
SPIRE297.

296 Rejestr funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad 
prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym 
obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z późn. zm. 
oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz.U. z 2012, poz.591 z późn. zm.
297 Na podstawie u.i.i.p. oraz u.p.g.k.
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• Bazy danych obiektów topograficzych BDOT10k, BDOO - cyfrowe ba-
zy składające się z 9 głównych klas obiektów (budynki, budowle i urządze-
nia, sieć komunikacyjna, sieć wodna, pokrycie terenu, kompleksy użytko-
wania terenu, tereny chronione, sieci uzbrojenia terenu, jednostki podziału 
terytorialnego, inne obiekty stanowiące szczegółowe informacje o topogra-
fii terenu) oraz ich generalizacji (baza BDOO). Służą one do tworzenia cy-
frowych kompozycji mapowych.

Wykorzystanie BDOT oraz systemów TERYT pozwala na budowanie map, iden-
tyfikację obiektów, przypisywanie danych do konkretnych punktów adresowych 
(geokodowanie), a w rezultacie - precyzyjne wykonywanie analiz przestrzennych.

OPCJA2 OPCJA2 OPCJA2 OPCJA2 OPCJA2 OPCJA2
XXXXXXX YYYYYYY RRRRRR O UUUUU B M

Nr budynkuIdentyfikator
gminy *

* Numeryczny symbol identyfikatora gminy składa się z od 2 do 11 cyfr, zgodnie z systematyką NTS.  
Pierwsza cyfra – numer poziomu / druga cyfra – numer regionu / trzecia i czwarta cyfra – numer 
województwa / piąta i szósta cyfra – numer podregionu / siódma i ósma cyfra – numer powiatu / 
dziewiąta i dziesiąta cyfra – numer gminy / jedenasta cyfra – numer rodzaju gminy lub jej części.

Identyfikator
miejscowości

Numer rejonu
statystycznego

i obwodu 
spisowego

Identyfikator
ulicy

Nr mieszkania

1 / region
północny

2/ województwo 
pomorskie

4/ powiat
gdański

3/ podregion
gdański

5/ Gmina 
Pruszcz Gdański

6/ Gmina Miasto 
Pruszcz Gdański

70. Struktura identyfikatora TERYT. Opr. własne.
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71. Przykład graficznego przedstawienia informacji z bazy BDOT.

Udostępnianie danych dla użytkowników jest możliwe za pomocą szeregu usług 
różniących się sposobem upostępniania informacji. Główne usługi działające w opar-
ciu o Internet obejmują m.in.:

• WMS (ang. Web Map Service) - oznacza system udostępniania zasobów 
mapowych poprzez interfejs HTTP czyli ogólnie dostępne przeglądarki in-
ternetowe, systemy WMS umożliwiają kompozycję i przeglądanie map z róż-
nych źródeł w przeglądarkach (np. poprzez dodawanie map tematycznych 
przy przeglądaniu ich w portalach mapowych). Innym systemem przeglą-
dania danych w sieci jest WMTS (ang. Web Map Tile Service), tworzą-
cy segmenty map rastrowych.
• WFS (ang. Web Feature Service) - system udostępniania danych klien-
towi za pośrednictwem usługi sieciowej. WFS działa w oparciu o połącze-
nie z serwerem instytucji zarządzającej danymi i pobieranie udostępnionej 
informacji na komputer odbiorcy. Usługi wymagają posiadania oprogra-
mowania umożliwiającego odczytanie map. WFS umożliwia dokonywanie 
analiz przestrzennych na komputerze odbiorcy, a dostęp do usług WFS wy-
maga autoryzacji przez zarządzającego.
• CSW (ang. Catalogue Service for Web) - usługi wyszukiwania meta-
danych.

Usługi WMS i WFS oraz dostęp do katalogu metadanych są udostępniane przez róż-
ne instytucje. Oprócz wymienionych wcześniej organów krajowych są nimi woje-
wódzkie, powiatowe i miejskie służby prowadzące systemy informacji przestrzen-
nej lub dysponujące danymi. Dane w postaci cyfrowej mogą także być także 
pobierane jako pliki GIS (np. w formatach ESRI *.shp) z repozytoriów danych, 
np. ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej lub od innych dysponen-
tów, korzystających z oprogramowania GIS, np. służb wojewódzkich. Korzystanie 
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z plików GIS uzyskanych od innych instytucji (np. map zagrożenia powodziowe-
go, map akustycznych i wielu innych) zapewnia dokładność i kompatybilność w od-
wzorowaniu danych.

 8.2.1. Najważniejsze założenia dyrektywy INSPIRE - konieczność 
 harmonizacji i standaryzacji danych

Polska w 2007 r. stała się sygnatariuszem dyrektywy INSPIRE298 o tworzeniu wspól-
nej infrastruktury danych o środowisku. Ma to pozwolić na ułatwienie dostępu 
do danych i wykorzystania ich przez różne instytucje publiczne. Narzędziem dla re-
alizacji celu jest harmonizacja danych, w tym ze standardami określonymi w dy-
rektywie299, oraz związane z tym ujednolicenie (standaryzacja) zasad ich two-
rzenia i dokumentowania. Wymóg ten dotyczy przede wszystkim danych 
cyfrowych, zapisanych w systemach GIS.

W 2010 r. Polska wprowadziła własne regulacje dotyczące tworzenia infrastruktu-
ry danych300, będące transpozycją wymagań dyrektywy. Dane z zakresu zagospo-
darowania przestrzennego znajdują się w III grupie tematycznej301 i obejmują:

„Zagospodarowanie przestrzenne, rozumiane jako zagospodarowanie terenu, w je-
go obecnym lub przyszłym wymiarze funkcjonalnym lub przeznaczenie społecz-
no - gospodarcze terenu, w tym mieszkaniowe, przemysłowe, handlowe, rolnicze, 
leśne, wypoczynkowe, wynikające z dokumentów planistycznych”302.

Dane obejmują dwa główne zestawy informacji, gromadzone i porządkowane we-
dług określonych w dyrektywie schematów zapisu danych. INSPIRE wprowadza 
wspólny, zunifikowany system klasyfikacji zagospodarowania przestrzennego HILU-
CS (Hierarchical INSPIRELand Use Classification System) oraz regulacji dodatko-
wych HSRCL (Hierarchical Supplementary Regulation Code List). Docelowo spo-
sób zapisu informacji przestrzennych powinien być kompatybilny z tym 
standardem.

HILUCS jest formą określenia wspólnej formy zapisu przeznaczenia terenu, okre-
ślonego w planach miejscowych. W praktyce oznacza to wprowadzenie wspólne-
go, ujednoliconego słownika oznaczeń i nazewnictwa planów, w tym dla terenów 
o różnym przeznaczeniu czy regulacjach. 

Oznacza to, że docelowo dane zgodne z wymaganiami dyrektywy mają być skla-
syfikowane jako:

• Obecne zagospodarowanie przestrzenne - celem jest obiektywny za-
pis sposobu wykorzystania i funkcji danego obszary. Dane te mają być mo-
delowane i zapisywane w trzech głównych formatach: 

8.2. Dyrektywa INSPIRE i jej wdrażanie przez gminy

298 Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r., ustanawiająca infrastrukturę informacji prze-
strzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).
299 Oznacza to taki zapis danych aby były zgodne z wymaganiami określonymi m.in. w www.inspire.ec.europa.eu/index.cfm/page-
id/2 (dla danych przestrzennych jest nim D2.8.III.4 Data Specification on Land Use – Technical Guideline).
300 u.i.i.p.
301 Podział na grupy został określony w aneksach do dyrektywy - grupa I zawiera podstawowe dane geograficzne (np. systemu 
odniesień, dane katastralne, granice obszarów chronionych), grupa II odnosi się m.in. do użytkowania i ukształtowania terenu i or-
tofotomap, grupa III zawiera szczegółowe dane w szeregu kategorii tematycznych (m.in. planowania przestrzennego). 
302 Rozdział 3 pkt. 4 załącznika do u.i.i.p.
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• jako wieloboki określające jeden lub więcej sposób zagospodarowania 
(schemat aplikacyjny - ExistingLandUse); 
• zestaw punktów określający sposób użytkowania w danym miejscu 
w momencie pomiaru (schemat aplikacyjny - SampledExistingLandU-
se);
• zbiór pikseli (raster) zawierający informacje o zagospodarowaniu (sche-
mat aplikacyjny - GriddedExistingLandUse).

• Przyszłe zagospodarowanie przestrzenne to model zapisu danych dla pla-
nowego zagospodarowania terenu, z częściami mapowymi i tekstowymi. 
Model ten budują obiekty:

• plan przestrzenny (Spatial Plan), zawierający ogólny opis planu. 
Obiekty są tu definiowane poprzez zasięgu planu (atrybut extent), ty-
tułu prawny planu (atrybut officialTitle), poziomu w hierarchii jednost-
ki administracyjnej objętej planem (atrybut levelOfSpatialPlan), ogólne 
wskazanie etapu, na którym znajduje się plan (atrybut processStepGe-
neral), a także informacje o mapie podkładowej (atrybut background-
Map);

• informacja o planowanym zagospodarowaniu w planach (Zo-
ning Element) określający jednorodny obszar pod wzlędem użytko-
wania ( jako wielobok) oraz informacje o użytkowaniu wyrażone we-
dług kategorii użytkowania określonych w HILUCS (hilucsLandUse) 
lub zdefioniowanych przez kraje członkowskie lub organ odpowiedzial-
ny za prowadzenie zbioru (specificLandUse), oraz atrybuty geometrii 
(atrybut geometry) i daty obserwacji, kiedy określono planowane za-
gospodarowanie na danym obszarze (atrybut observationDate);

• dodatkowe informacje, w tym informacje o ograniczeniach użyt-
kowania ziemi i wód (Supplementary Regulation) obejmujący obiekt 
przestrzenny: punkt, linia, wielobok, opis regulacji w zakresie plano-
wania (atrybut regulationNature) oraz kod regulacji, z określonej listy 
hierarchicznej kodów regulacji dodatkowych (atrybut supplementary-
Regulation);

• dokumentacja projektowa (Official Documentation) w postaci 
tekstu lub odniesienia (np. adresu URL dokumentacji), zawiera elemen-
ty określone powyżej.

W zakresie informacji wymaga to gromadzenia i udostępniania przez gminy infor-
macji o:

• miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - jako danych 
podstawowych;
• studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 
jako danych uzupełniających;
• miejskich planów odbudowy - jako danych uzupełniających.
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Organem odpowiedzialnym za wdrożenie dyrektywy w zakresie tematycznym za-
gospodarowania przestrzennego jest Minister właściwy ds. Infrastruktury i Bu-
downictwa.

 8.2.2. Konsekwencje wynikające z dyrektywy INSPIRE dla planowania  
 w gminie

Wdrożenie dyrektywy INSPIRE nakłada na gminy szereg nowych obowiązków, 
w tym wynikające z zapisu ustawy303, m.in.:

• tworzenie, aktualizację i udostępnianie zbiorów metadanych doty-
czących opracowań planistycznych;
• tworzenie i obsługę usług informacji przestrzennych304 - gminy są 
wskazane jako organy prowadzące rejestry publiczne305, które obejmują da-
ne zawarte w dyrektywie. Oznacza to m.in. prowadzenie rejestru opraco-
wań planistycznych, które ustala wójt, burmistrz lub prezydent zgodnie z wy-
mogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym306. 

W praktyce obowiązki te oznaczają m.in.:

• konieczność prowadzenia aktualnego rejestru metadanych, obejmu-
jących m.in. typy i etapy sporządzenia dokumentów planistycznych 
oraz ich rejestrów. Rejestry metadanych i planów przestrzennych powin-
ny być wykonane cyfrowo, w formie i standardzie zbioru danych przestrzen-
nych, zgodne wymogami systemów infrastruktury danych przestrzennych;
• konieczność cyfryzacji opracowań, w tym realizacji ich w taki sposób, 
aby były opisane geograficznie: zawierały granice opracowania, granice 
obszarów o przeznaczeniach terenu, były osadzone na osnowach geodezyj-
nych, spójne z danymi przestrzennymi oraz innymi opracowaniami plani-
stycznymi, udostępnianymi w systemach infrastraktury danych przestrzen-
nych (np. portalach SIP.)

Dodatkowym efektem INSPIRE może być standaryzacja zapisów narzędzi pla-
nistycznych, czyli ujednolicenie kategorii i klas obiektów stosowanych przy spo-
rządzeniu dokumentów planistycznych. Krok ten umożliwi docelowo ujednolice-
nie zapisów planów, które obecnie są tworzone indywidualnie przez poszczególne 
gminy.

W chwili przygotowywania niniejszego podręcznika wdrożono standardy zapisu 
metadanych, a trwają jeszcze prace nad wdrażaniem standaryzacji zapisu dokumen-
tów planistycznych. Docelowo ich wdrożenie może nastąpić w drodze zmian w usta-
wie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Istotnym krokiem będzie przyjęcie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, które 
pozwoli na wdrożenie tego standardu w planowaniu dzięki ustaleniu wymogów 
technicznych dla sporządzania dokumentów planistycznych (planów i studium) 
w postaci cyfrowej. W Kodeksie wprowadzono m.in. wymóg utworzenia cyfrowej 
planistycznej bazy danych. Elementem miałyby być m.in. granice obszaru opraco-
wania aktu, granice wydzieleń z planowanym zagospodarowaniem, regulacje do-
datkowe i metadane. Bazy danych będą musiały być zgodne z krajowymi bazami 

303 M.in. art. 5 i 9 u.i.i.p.
304 Zadania te określa art.9 u.i.i.p.
305 W rozumieniu definicji określonej w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 ze zm.
306 Art. 31 ust. 1 u.p.z.p.
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Wśród praktycznych zadań wykorzystujących technologie GIS przy sporządzaniu 
Budowanie systemów informacji przestrzennej powinno być realizowane razem 
w wyniku współpracy gmin i służb geodezycjnych dziąlających w ramach obsza-
ru funkcjonalnego. Zaletą tworzenia wspólnej infrastruktury jest usprawnienie 
standaryzacji zapisów planów, budowanie wspólnych baz danych oraz pozyskanie 
środków na modernizację i budowę potrzebnej infrastruktury danych.

8.3. Współpraca w ramach budowania systemów informacji przestrzennej  
        dla obszaru funkcjonalnego

Tworzenie wspólnych systemów informacji może być realizowane w ramach po-
rozumień gmin. Jednym z pierwszych i najlepszych krajowych systemów realizo-
wanych na poziomie powiatu jest System Informacji Przestrzennej Powiatu Wro-
cławskiego WroSIP. Budowa tego systemu obejmowała m.in. realizację wspólnej 
infrastruktury danych dla gmin powiatu.

System był realizowany stopniowo od 2005, pierwotnie obejmując budowę spój-
nego systemu infrastruktury, cyfryzację danych, budowę rejestrów: adresów, do-
kumentów planistycznych, wykonanie ortofotomap i cyfrowych NMT (Nume-
ryczny Model Terenu). Pozyskana w 2010 roku pomoc unijna pozwoliła 
na wdrożenie obsługi internetowej, rozbudowę zasobów dotyczących ochrony 
dziedzictwa (m.in. ewidencji GEZ), turystyki i kultury, a także opracowanie wspól-
nych standardów planu miejscowego i wspólnego systemu oprogramowania dla gmin 
oraz szkolenia dla pracowników jednostek ssamorządu terytorialnego. Najnow-
szym elementem rozbudowy systemu jest wdrożenie wymogów dyrektywy IN-
SPIRE, budowa wspólnej infrastruktury w ramach obszaru funkcjonalnego Wro-
cławia WrOF oraz aplikacji mobilnej. 
WroSIP jest przykładem dobrej praktyki pokazującej kroki we wdrażaniu infra-
struktury informacji na poziomie powiatu, a następnie ujednolicania standardów 
zapisu planów miejscowych w oparciu o technologie GIS. Dane z portalu 
(m.in. 120 warstw tematycznych w 14 modułach, w tym ponad 1100 planów miej-
scowych) służą użytkownikom gminnym, krajowym (m.in. ANR, RZGW) 
oraz prywatnym przedsiębiorcom. 

Krokiem w stronę budowy wspólnego systemu informacji przestrzennej dla me-
tropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot jest standaryzacja zapisów Studium gmin obszaru 
metropolitalnego (patrz Aneks A.1.).

danych oraz bazami odniesień przestrzennych, co wymusi standaryzację zapisów.
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74. Wykaz oznaczeń terenów – kierunki rozwoju. 
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A.1. Standaryzacja zapisów studium gminy w ramach Obszaru Metropolital-
nego Gdańsk-Gdynia-Sopot

 A.1.1. Wprowadzenie - cele standaryzacji zapisów studium

Standaryzacja zapisów studium gmin ma dwa główne cele:

• Spełnienie wymogów standaryzacji wynikających z dyrektywy INSPI-
RE;
• Umożliwienie dokonywania wspólnych analiz przestrzennych, w tym bi-
lansu terenów pod zabudowę;
• Budowanie mechanizmu współpracy i koordynacji między gminami OM 
G-G-S przy tworzeniu dokumentów planistycznych.

Zapewnienie możliwości koordynacji i porównywania pochodzących z różnych 
źródeł danych dotyczących środowiska, w tym informacji przestrzennej, jest jed-
nym z wymogów unijnej dyrektywy INSPIRE307. Według jej założeń zadaniem 
kraju i gmin było stworzenie w ciągu 7 lat zasad standaryzacji miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gmin, a także zbudowanie infrastruktury danych 
dla ich udostępniania (więcej o roli dyrektywy w rozdziale 7. dotyczącym GIS). 
Ujednolicenie kategorii zapisu dla wszystkich gmin OM G-G-S jest jednym z kro-
ków koordynacji zbiorów danych, jakimi są studia i plany. 

Standaryzacja zapisów ma też na celu umożliwienie prowadzenia wspólnych analiz 
i statystyk przestrzennych na poziomie OM G-G-S. Dotyczy to zwłaszcza oblicza-
nia zestawień rezerw terenów pod zabudowę wskazywanych w dokumentach stu-
dium. Ich rzetelne wykonanie nie jest możliwe bez ujednolicenia sposobu zapisu stu-
dium oraz cyfryzacji (digitalizacji) danych celem wprowadzenia ich do systemów 
GIS.

 A.1.2. Dotychczasowe prace nad standaryzacją 

Biuro Rozwoju Gdańska opracowało analizę zapisów studiów gmin OM G-G-S, 
badając sposób i technikę zapisu stosowanych oznaczeń. Wskazano szereg możli-
wych usprawnień. W 2013 roku odbył się cykl warsztatów, podczas których przed-
stawiciele gmin obszaru metropolitalnego oraz projektanci, głównie członkowie 
Północnej Okręgowej Izby Urbanistów, jeszcze przed jej rozwiązaniem, w tema-
tycznych grupach roboczych wypracowali ujednolicone legendy dla studium gmi-
ny. 

Ponieważ poszczególne gminy dokonywały aktualizacji Studium w różnych okre-
sach, niemożliwe jest natychmiastowe ujednolicenie zapisów we wszystkich gmi-
nach. Metodą wdrożenia standaryzacji jest stopniowe, konsekwentne wdrażanie le-
gendy doprowadzi ostatecznie do sytuacji, w której wszystkie opracowania będą 
wykonane według wspólnego wzoru.

Aneks

307 Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji 
przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). Polską transpozycję tej dyrektywy stanowi u.i.i.p.
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 A.1.3. Zasady prowadzenia standaryzacji - identyfikacja terenów,   
            prowadzenie bilansu

W wyniku porozumień przyjęto postanowienie o ustaleniu wspólnych, ustandary-
zowanych wytycznych odnośnie zapisu graficznego i nazewnictwa. 
Zalecenia praktyczne, dotyczące tworzenia dokumentów objęły:

• Przyjęcie ujednoliconej legendy - oznaczeń graficznych odpowiadających 
poszczególnym bytom (obiektom) oraz ich grup;
• Sporządzanie studium gminy w oparciu o właściwe granice opracowane 
według jednego odwzorowania geograficznego;
• Zmiana grafiki z rastrowej na wektorową308 i zapis cyfrowy danych (do-
tyczy to w szczególności ustaleń planistycznych);
• Sporządzenie oddzielnych rysunków (załączników do uchwały) dla uwa-
runkowań i kierunków309;
• Dopuszczenie możliwości powtórzenia części treści uwarunkowań i usta-
leń na nieobligatoryjnych rysunkach branżowych (np. rysunki określające, 
dla których obszarów zalecane jest opracowanie planów miejscowych, ry-
sunków technicznych);
• Obowiązek ustalenia obszarów funkcjonalnych (terenów o przeznaczeniu 
dominującym) na całym obszarze gminy - eliminacja „białych plam” unie-
możliwiających wykonanie bilansu powierzchni terenów przeznaczonych 
pod zabudowę w skali obszaru metropolitalnego310;
• Oznaczanie terenów komunikacji dwojako: obszarowo (wskazanie szacun-
kowych lub określonych rezerw pasów technicznych dróg) i liniowo.
• Wskazywanie w ustaleniach studium dominującego przeznaczenia tere-
nu, czyli takiego, które pozwoli na zdefiniowanie docelowego charakteru 
przestrzeni. Ma to pozwolić określić, jaki typ i charakter ma przyjąć teren 
pod względem funkcjonowania (przeznaczenia terenów) i zagospodarowa-
nia (tego, jak obszar ma wyglądać). Pomimo określenia dla obszaru jedne-
go dominującego przeznaczenia, nie oznacza to rezygnacji z wielofunkcyj-
ności przestrzeni, zgodnej z założeniami zrównoważonego rozwoju. 
Dopuszczone przeznaczenie terenu, wraz z warunkami zabudowy i para-
metrami urbanistycznymi, będą określane w planach miejscowych.

Zaproponowano także strukturę i nazewnictwo warstw rysunków uwarunkowań 
i kierunków do zastosowania w zapisie wektorowym i bazodanowym, opracowa-
nym przez Biuro Rozwoju Gdańska.

 A.1.4. Wykaz oznaczeń terenów - uwarunkowania

Na podstawie analiz dokumentów studium gminy obowiązujących w gminach na-
leżących do OM G-G-S, ustalono listę powtarzających się oznaczeń na rysunkach 
uwarunkowań i ich głównych kategorii:

1. Granice i obszary administracyjne 
M.in. granice administracyjne miasta lub gminy, granice gmin sąsiednich, terenów 
zamkniętych lub granice jednostek urbanistycznych.

308  Gminy, które zlecają opracowanie Studium podmiotom zewnętrznym powinny pamiętać o konieczności otrzymania wersji 
wektorowych, edytowalnych rysunków. Zapis ten należy umieszczać w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej 
opracowań Studium.
309  Ich porównanie umożliwia ocenę takich zjawisk, jak np. przyrost powierzchni planowanych do zainwestowania w stosunku 
do stanu obecnego. Rozdzielenie rysunków zapobiegnie także nakładaniu się zbyt wielu warstw informacji.
310 Należy unikać określeń „tereny rozwojowe” i „tereny zainwestowane” bez oznaczenia przeznaczenia dominującego (istniejącego 
lub planowanego), co prowadzi do zwiększenia błędów przy prognozach studium. 
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2. Przyroda – formy ochrony istniejące do zachowania
M.in. granice rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych wraz 
z otulinami, granice obszaru Natura 2000, korytarze ekologiczne o znaczeniu re-
gionalnym, użytków ekologiczne, granice zespołu przyrodniczo krajobrazowego, 
korytarze ekologiczne o znaczeniu regionalnym i lokalnym.

3. Inne zasoby, walory i ograniczenia środowiska przyrodniczego
M.in. grunty orne, łąki, pastwiska, sady, lasy, wody morskie i śródlądowe, tereny 
podmokłe i depresyjne, złoża kopalin tereny i obszary górnicze, plaże, wydmy ogro-
dy botaniczne, zoologiczne i działkowe, obszary o wysokich walorach krajobrazo-
wych oraz o szczególnej dewastacji krajobrazu.

4. Zasoby i walory środowiska kulturowego
M.in. granice stref ochrony archeologicznej, obiekty i obszary wpisane do rejestru 
zabytków, obszary stanowiące dobro kultury współczesnej do objęcia ochroną, ob-
szary i wpisane do rejestru zabytków - układy urbanistyczne, ruralistyczne, zespo-
ły - obiekty i obszary ujęte w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków, strefy 
ekspozycji, punkty i ciągi widokowe do utrzymania lub wprowadzenia, pomniki 
historii i inne.

5. Walory i ograniczenia terenów zabudowanych
M.in. istniejące ośrodki i pasma usługowe, większe tereny inwestycyjne w obrębie 
istniejącego zainwestowania, znaczące przestrzenie publiczne, tereny imprez maso-
wych oraz granice terenów wymagających przekształceń i rehabilitacji. Dodatko-
wo tereny istniejące przeznaczenie dominujące, m.in. tereny mieszkaniowe311, 
usługowe, przemysłowo-składowe, infrastruktury technicznej, ujęcia wody, wysy-
piska śmieci, oczyszczalnie ścieków, tereny wojskowe, tereny kolei i lotnisk.

6. Komunikacja
M.in. autostrady, drogi o kategoriach od ekspresowych do lokalnych, linie tramwa-
jowe i kolejowe, węzły integracyjne i przesiadkowe, granice strefy parkingowej, 
trasy rowerowe, porty lotnicze i morskie, terminale pasażerskie i promowe, trasy 
żeglugi śródlądowej.

7. Inżynieria
M.in. ujęcia wody pitnej i strefy ich ochrony, stacje uzdatniania, magistrale wodo-
ciągowe, oczyszczalnie i przepompownie ścieków, główne kolektory kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej, obszary szczególnego zagrożenia powodzią wraz z wałami 
i urządzeniami przeciwpowodziowymi, zbiorniki retencyjne, koryta wód płyną-
cych, także zamknięte, gazociągi, elektrownie i stacje transformatorowe wysokie-
go napięcia.

311 Jeśli skala opracowania jest wystarczająco szczegółowa, można zdefiniować dokładniej charakter zabudowy, np. rozróżnić tereny 
zabudowy jednorodzinnej lub wielorodzinnej.
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73. Wykaz oznaczeń terenów - uwarunkowania. 
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A.4. Wykaz oznaczeń terenów dla kierunków rozwoju

Wskazano następujące rekomendacje dla stosowania oznaczeń na rysunkach kie-
runków studium gminy. Zarekomendowano, aby kierunki były pokazywane na osob-
nym załączniku graficznym (odrębnym rysunku).

1. Granice i obszary administracyjne 
Jak na rysunku uwarunkowań.

2. Przewidywany kierunek zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzen-
nej i przeznaczeniu terenów 
Przeznaczenie dominujące istniejące i projektowane, m.in. dotyczące wód mor-
skich i śródlądowych, lasów i terenów rolniczych, terenów zabudowy o różnych 
funkcjach czy terenach komunikacji312.

3. Przyroda – formy ochrony istniejące do zachowania i planowane
Jak na rysunku uwarunkowań, ze wskazaniem planowanych kierunków zmian.

4. Ochrona środowiska przyrodniczego (ograniczenia) 
Tereny i obszary górnicze, obszary zdegradowane do rekultywacji, obszary o wy-
sokich walorach krajobrazowych lub o szczególnej dewastacji krajobrazu i inne, 
w tym obszary problemowe, w których występuje konflikt istniejącej funkcji ze śro-
dowiskiem przyrodniczym.

5. Ochrona środowiska kulturowego 
Jak na rysunku uwarunkowań, ze wskazaniem planowanych kierunków zmian.

6. Identyfikacja obszarów i ośrodków usługowych 
Jak na rysunku uwarunkowań, ze wskazaniem planowanych kierunków zmian, 
ze szczególnym wskazaniem na ośrodki i pasma usługowe, obszary rozmieszcze-
nia obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m² pow. sprzedaży, gra-
nice obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 
i ponadlokalnym313.

7. Komunikacja istniejąca i planowana 
Jak na rysunku uwarunkowań, ze wskazaniem planowanych kierunków zmian.

8. Inżynieria istniejąca i planowana
Jak na rysunku uwarunkowań, ze wskazaniem planowanych kierunków zmian.

312 Możliwe jest wyznaczenie drobniejszego podziału terenów oraz dodanie strefowania zabudowy (strefa śródmiejska, miejska, 
podmiejska i wiejska).
313 Obszary wskazane do opracowania planów miejscowych (zalecane) należy umieszczać na rysunkach nieobligatoryjnych.
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74. Wykaz oznaczeń terenów - kierunki rozwoju.  
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A2P2 architecture & planning tworzą:

dr inż. arch. Łukasz Pancewicz - urbanista, członek TUP i ISOCARP. Absol-
went (mgr i dr) Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Od 2002 r. prak-
tykujący architekt-urbanista, doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce, Irlan-
dii i Stanach Zjednoczonych. W latach 2013-2016 główny projektant Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. Obecnie ekspert Instytutu Rozwoju Miast. 
Od 2009 r. związany z PG i UG jako nauczyciel akademicki i autor publikacji na-
ukowych. W pracy naukowej zajmował się problematyką dużych projektów urba-
nistycznych jako polityki miejskiej oraz rolą działań oddolnych oraz partycypacji 
w planowaniu. Współpracował z czasopismami „Architektura-Murator”, „Archi-
tektura i Biznes”, „Przegląd Urbanistyczny”, „Nowy Obywatel” jako krytyk i au-
tor. W latach 2011-2012 uczestniczył w rocznym stażu na Massachusetts Institute 
of Technology (MIT). Brał udział w pracach Kongresu Ruchów Miejskich oraz pro-
wadził seminaria i wykłady o tematyce miejskiej. 

dr inż. arch. Monika Arczyńska - założycielka biura konsultingowo-projekto-
wego A2P2 architecture & planning. Nauczyciel akademicki na Wydziale Archi-
tektury Politechniki Gdańskiej, wykłada także na Uniwersytecie Gdańskim i stu-
diach podyplomowych Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie. 
W pracy doktorskiej zajmowała się relacjami pomiędzy społeczeństwem konsump-
cyjnym a zrównoważonym mieszkalnictwem. Studiowała na Politechnice Gdań-
skiej i Technische Universiteit Delft, pracowała w biurach projektowych w Polsce, 
Holandii i Irlandii. Od 2006 roku jest związana z Heneghan Peng Architects, gdzie 
projektuje budynki użyteczności publicznej. Jest stałym współpracownikiem mie-
sięcznika „Architektura-Murator” oraz prowadzi miejsko-architektoniczny blog 
i serie wykładów o tematyce architektonicznej. 

Nota o autorach 
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