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 JEŚLI: 

•Przeszkadza Ci chaos architektoniczny w najbliższym 
otoczeniu… 
•Rozwiązania komunikacyjne są niedostosowane do potrzeb 
mieszkańców i nie ma ścieżek rowerowych… 
•Masz dość agresywnych reklam na każdym kroku… 
•W okolicy nie ma żadnego żłobka ani przedszkola, a do 
szkoły dzieci jeżdżą w zatłoczonych autobusach na drugi 
koniec dzielnicy… 
•Brakuje parku, placu zabaw lub ogólnie dostępnego boiska, 
a o zieleń nikt nie dba… 
•Ostatni skrawek lasu wycinają pod kolejny „markiet”… 
•Obawiasz się, że na sąsiedniej działce wyrośnie wielki 
biurowiec, który zasłoni Ci widok … 
•Lub tuż obok wybudują całodobową stację benzynową…  
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SPRAWDŹ KONIECZNIE: 
 
1)  JAKIE SĄ USTALENIA STUDIUM W TWOJEJ OKOLICY. 

 
2) CZY URZĄD MIASTA PODJĄŁ PRACE NAD MIEJSCOWYM PLANEM  

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OKOLICY, W 
KTÓREJ MIESZKASZ? 
 

3) CZY MOŻESZ ZŁOŻYĆ WNIOSKI DO PLANU, ABY PRZEDSTAWIĆ W 
NICH SWOJE POTRZEBY I WPŁYNĄĆ NA TREŚC PLANU?  

 
ZNAJDZIESZ JE TU: 

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogl
oszenia/plany_zagospodarowania/default.htm 
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A jeżeli urząd gminy nie zamierza sporządzić miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu, gdzie mieszkasz 
lub dla tereny, który jest dla Ciebie ważny z innych względów? 

Postaraj się o sojuszników i złóżcie wniosek o sporządzenie (lub 
zmianę) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

We wniosku trzeba podać dane identyfikacyjne wnioskodawcy 
oraz jakich nieruchomości  lub terenu on dotyczy. W treści 
wniosku należy podać  z jakich względów sporządzenie (lub 
zmiana) planu miejscowego jest niezbędne.  

Jeżeli planem ma być objęty większy obszar, to trzeba do wniosku 
dołączyć mapkę z granicami obszaru.  

Wzór formularza 
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Cel planowania i  zagospodarowania przestrzennego Art.1 

Celem jest określanie zasad 

kształtowa
nia polityki 
przestrzen
nej 

przeznaczania 
terenów 

zagospodarowa
nia terenów  

zabudowy 
terenów 

przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój 
za podstawę tych działań 
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HIERARCHICZNY SYSTEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W 
POLSCE: 

 

# Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 
 

# Wojewódzki Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
 

# Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy (Studium) 
 

# Miejscowe Plany Zagospodarowania 
Przestrzennego (mpzp) 
# Pozwolenia na budowę 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie: 
-  wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
- wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Dokumenty planistyczne muszą być ze sobą spójne. 
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Instrumenty gminy do prowadzenia polityki i gospodarki 
przestrzennej: 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i 
wynikające z nich pozwolenia na budowę 

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu 

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

8 Jolanta Pawlak 
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 Czym jest studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy ? 
jest aktem planowania ogólnego i kierownictwa 
wewnętrznego 
wyraża politykę przestrzenną gminy 
uzupełnia strategię rozwoju gminy 
koordynuje ustalenia planów miejscowych 
stwarza możliwości udziału społecznego w 
procesie planistycznym obejmującym całą gminę 
(art. 101 ustawy o samorządzie gminnym) 
promuje gminę na zewnątrz 

 
9 Jolanta Pawlak 



23 kwietnia 2013 

Pierwsza Warszawska Agenda 21 – BEAM 21  
 

• Co musi być uwzględnione w STUDIUM (i mpzp)? 

• Cele i zadania wynikających ze strategii rozwoju i 
dokumentów programowych gminy (m.in. z programu 
ochrony powietrza, programu ochrony środowiska, 
polityki transportowej czy planu gospodarki odpadami w 
gminie oraz założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe … 

• Zasady zagospodarowania i użytkowania terenu 
ustanowione na mocy innych przepisów (np. Prawa 
wodnego, U. o ochr. przyrody, U. o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych …)  

• Samorząd gminy pełni rolę regulatora lub koordynatora.  
10 Jolanta Pawlak 
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Studium m. st. Warszawy - kierunki zmian w 
strukturze przestrzennej 
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www.bip.warszawa.pl 
http://www.architektura.um.warszawa.pl/studium 
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Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ? (1) 
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 Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ? (2) 
 

• Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego 
podejmuje rada gminy (Rada Warszawy). Integralną częścią 
uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice 
obszaru objętego projektem planu. 

• Uchwałę taką Rada m.st. Warszawy podejmuje z własnej 
inicjatywy lub na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy.  

• Przed podjęciem uchwały Prezydent wykonuje analizy 
dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i 
stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami 
studium, przygotowuje materiały geodezyjne do 
opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac 
planistycznych. 

• Planu miejscowego nie sporządza się dla terenów 
zamkniętych, z wyłączeniem terenów zamkniętych 
ustalanych przez ministra właściwego do spraw transportu.  
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Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ? (3) 

2. Prezydent m.st. Warszawy ogłasza w prasie lokalnej 
oraz przez obwieszczenie w urzędzie dzielnicy i 
Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) o podjęciu 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu, podając miejsce i formę i termin składania 
wniosków – nie krótszy niż 21 dni od ogłoszenia. 
Wszyscy mogą składać wnioski do przyszłego planu. 

O podjęciu uchwały o przystąpieniu  

do sporządzania planu Prezydent  

zawiadamia instytucje i organy 

 właściwe do uzgadniania i opiniowania planu.  
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• Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ? (5) 
      

• Projekt planu miejscowego sporządza Prezydent 
m.st. Warszawy. Projekt składa się z części 
tekstowej i graficznej, i jest opracowywany 
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami 
odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego 
planem. Plan miejscowy sporządza się w skali 
1:1.000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map 
zasadniczych lub z innych z zasobów  geodezyjnym 
i kartograficznym.  

• W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się stosowanie map w innych skalach. 
 

http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Prezydent/default.htm
http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Prezydent/default.htm
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  Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego ? (6) 

 Dokumentem obligatoryjnie wykonywanym do 
Studium i mpzp jest opracowanie ekofizjograficzne 
(podstawowe lub/i problemowe) 

 Ekofizjografia podstawowa powinna obejmować: 
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9.09.2002r.)  

1) Rozpoznanie i charakterystykę stanu oraz 
funkcjonowania środowiska, udokumentowane i 
zinterpretowane przestrzennie na mapach, a dotyczące 
poszczególnych elementów środowiska 
przyrodniczego i ich wzajemnych powiązań oraz 
procesów zachodzących w środowisku, w tym:  

struktury przyrodniczej – w tym różnorodności 
biologicznej;  

zasobów przyrodniczych i ich ochrony prawnej; 

jakości środowiska wraz z identyfikacją rodzajów i 
źródeł zagrożeń; 

 
Jolanta Pawlak 
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   Jak powstaje mpzp ? (7) 

  Ekofizjografia podstawowa musi zawierać (cd): 

2) Diagnozę (ocenę) stanu i funkcjonowania 
środowiska, w tym: 

ocenę zgodności  dotychczasowego 
użytkowania terenu z cechami i walorami 
środowiska przyrodniczego; 

ocenę rodzaju zmian zachodzących w 
środowisku i ich intensywności; 

ocenę stanu i zagrożeń środowiska   oraz 
możliwości ich ograniczenia; 

ocenę stanu ochrony i użytkowania 
zasobów przyrodniczych – w tym 
różnorodności biologicznej; 
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   Jak powstaje mpzp ? (8) 

  Ekofizjografia podstawowa musi zawierać (cd): 

3) Wstępną prognozę dalszych zmian 
zachodzących w środowisku – kierunki i 
intensywność. 

4) Określenie przyrodniczych predyspozycji do 
kształtowania struktury funkcjonalno-
przestrzennej, w szczególności wskazanie 
terenów, które powinny pełnić funkcje 
przyrodnicze. 

5) Ocenę możliwości rozwoju i ograniczeń 
wynikających z cech i walorów środowiska 
przyrodniczego. 

6) Uwarunkowania ekofizjograficzne wynikające z 
analiz, ocen i prognoz w formie wniosków do 
mpzp.   
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   Jak powstaje mpzp ? (9) 
  

 Ekofizjografia problemowa jest 
uszczegółowieniem / uzupełnieniem 
wybranych zagadnień z ekofizjografii 
podstawowej np. o: 

Inwentaryzację przyrodniczą 

Badania i ocenę jakości gleb pod kątem 
zanieczyszczeń 

 Zakres ekofizjografii problemowej zależy 
stanu i specyfiki  środowiska 
analizowanego terenu oraz od 
planowanego na nim zagospodarowania. 

 Wgląd do ekofizjografii / udostępnienie informacji 

publicznej   
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   Jak powstaje mpzp ? (11) 
  

  

 
Schemat II.5. Zasoby wodne – do 

charakterystyki wód powierzchniowych 
i ich zasobów 
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   Jak powstaje mpzp ? (12) 
  

  

•Schemat II.8. 
Warunki klimatyczne – 
wybrane zagadnienia 
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   Jak powstaje mpzp ? (13) 
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   Jak powstaje mpzp ?  
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Jak powstaje mpzp ?  

  

• Projekt planu miejscowego jest sporządzany wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko (oceną 
strategiczną) i prognozą skutków finansowych. 

• Zakres i stopień szczegółowości prognozy 
oddziaływania na środowisko Prezydent ustala z 
Regionalnym Dyrektor Ochrony Środowiska oraz 
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 
(art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko)  

• Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko 
do mpzp jest elementem postępowania w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
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Prognoza oddziaływania na środowisko 
 

W prognozie dokonuje się identyfikacji oddziaływań na 
środowisko, które wystąpią w efekcie zrealizowania 
projektowanych rozwiązań i inwestycji.  

 
Ocenia się ich natężenie, zasięg i trwałość 
ewentualnych zmian w porównaniu do stanu 
istniejącego, a także analizuje, czy ustalenia studium lub 
planu w należyty sposób uwzględniają standardy i 
wymogi ochrony środowiska przyrodniczego oraz 
jakości życia.  
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Prognoza oddziaływania na środowisko 
 

Ocenia się m.in. wielkości emisji do atmosfery (tym hałasu) 
spowodowanych rozwojem infrastruktury, rozwojem sieci 
komunikacyjnej, sposobami i źródłami zasilania w energię, 
układem i rodzajem zabudowy – jej intensywnością, 
powierzchnią, funkcją. 
Prognozuje się wielkość zużycia wody i produkcji ścieków, 
produkcji odpadów, hałasu. 
Prognozuje się zmiany powierzchni biologicznie czynnej, 
zmiany szaty roślinnej i świata zwierzęcego  - siedlisk i 
różnorodności biologicznej wynikające z rozwiązań 
proponowanych w mpzp. 
Proponuje sposoby minimalizacji oddziaływań na 
środowisko. 
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 • Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ?  

 
 

 

Prezydent występuje o opinię na temat 
projektu mpzp do:  

•miejskiej komisji urbanistyczno-
architektonicznej,  

•wójtów i burmistrzów gmin oraz 
prezydentów miast graniczących z 
obszarem objętym planem,  

•Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska,  

•organów administracji geologicznej, 
Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej,  

•organów Państwowej Straży Pożarnej,  

•wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska i wojewódzkiego inspektora 
sanitarnego.  

Zbiera też opinie poszczególnych biur 
Urzędu. 
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• Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ?  

 
Projekt planu uzgadniają m.in.:  

•wojewoda i zarząd województwa,  

•zarządcy dróg, organy wojskowe,  

•ochrony granic oraz 
bezpieczeństwa państwa 

•wojewódzki konserwator zabytków. 

 
Prezydent wprowadza do projektu 
planu zmiany wynikające z 
uzyskanych opinii i dokonanych 
uzgodnień.  
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• KAŻDY może wnieść uwagi do projektu mpzp! 
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• Prezydent ogłasza w prasie miejscowej oraz przez 
obwieszczenie i w Biuletynie Informacji Publicznej 
(BIP) o wyłożeniu projektu planu do publicznego 
wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem 
wyłożenia.  

• Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko jest wykładany do publicznego 
wglądu na okres co najmniej 21 dni.  

• W ogłoszeniu wyznacza się termin, w którym 
można wnosić uwagi dotyczące projektu planu, 
nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu 
wyłożenia planu.  
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• Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w 
projekcie planu, wyłożonym do publicznego 
wglądu.  

• Uwagi należy wnieść na piśmie w terminie 
wyznaczonym w ogłoszeniu. Jako wniesione na 
piśmie uznaje się również uwagi wniesione w 
postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

• Formularz do składania uwag wraz z informacją o 
trybie składania i rozpatrywania uwag dostępny 
jest dostępny jest tu: 

http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/am-03-04_uwaga_do_mpzp.pdf 



23 kwietnia 2013 

Pierwsza Warszawska Agenda 21 

 

5. Dyskusja publiczna  

W czasie wyłożenia projektu 
planu do publicznego 
wglądu organizuje się 
dyskusję publiczną nad 
rozwiązaniami przyjętymi 
w projekcie planu.  
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6. Rozpatrywanie zgłoszonych uwag 

 Prezydent rozpatruje złożone uwagi w terminie nie 
dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składani. 

Potem do projektu planu miejscowego wprowadzane są 
zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag.  

Następnie w niezbędnym zakresie ponawia się uzgodnienia 
m.in. administracją szczebla wojewódzkiego. 
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7. Uchwalenie planu 

• Prezydent przedstawia Radzie Warszawy projekt 
planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych 
uwag. 

• Jeżeli Rada Warszawy stwierdzi konieczność 
dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia 
projekcie planu miejscowego, w tym także w 
wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu - 
ponawia się niezbędne opiniowania i uzgodnienia, a 
także wyłożenie do publicznego wglądu. 

• Przedmiotem ponowionych czynności może być 
jedynie część projektu planu objęta zmianą.  
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Rada m.st. Warszawy uchwala plan miejscowy, po 
stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium.  
Rada rozstrzyga jednocześnie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz 
sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych.  
Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, 
część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia 
stanowią załączniki do uchwały.  
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Uchwalone plany miejscowe zamieszczone są na 
stronie:  

http://www.architektura.um.warszawa.pl/plany-miejscowe 

http://www.mapa.um.warszawa.pl  
 

Uchwały Rady m.st. Warszawy przyjmujące plany 
miejscowe oraz wykaz aktualnie obowiązujących 
planów miejscowych zamieszczone są w BIP 
znajduje się na stronie BIP m.st. Warszawy: 

http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urze

du/AM/Ogloszenia/WPM_plany_obowiazujace.htm  
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8. Weryfikacja zgodności uchwały przez wojewodę i 

publikacja w Dzienniku Urzędowym  
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Prezydent m. st. Warszawy przedstawia 
wojewodzie uchwałę wraz z załącznikami oraz 
dokumentacją prac planistycznych w celu 
oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.  

Uchwała i załączniki są publikowane w 
Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.   
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9. Wejście planu miejscowego w życie 

 Uchwalony plan miejscowy wchodzi w 
życie w terminie określonym w uchwale, 
liczonym od dnia publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Odtąd ustalenia planu są prawem 
miejscowym, obowiązującym wszystkich na 
wskazanym obszarze.  



23 kwietnia 2013 

Pierwsza Warszawska Agenda 21 

 



23 kwietnia 2013 

Pierwsza Warszawska Agenda 21 

  Czy tak mają wyglądać przedmieścia Warszawy? 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 
kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy 

Dz. U. Nr 118, poz. 
1233 

 

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

Dz. U. 2003 nr 164,  

poz. 1587 

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

Dz. U. 2003 nr 164, 

 poz. 1588 

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

Dz. U. 2003 nr 164, 

 poz. 1589 
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Zasady gospodarki przestrzennej wynikające z ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny 

 

 zasada ładu przestrzennego 

 zasada zrównoważonego rozwoju 

 zasada poszanowania prawa własności 

 zasada samodzielności planistycznej gminy 

 

Ład przestrzenny i zrównoważony rozwój są podstawą działań  
związanych z kształtowaniem polityki przestrzennej i z 
przeznaczaniem terenów oraz ustalaniem zasad ich 
zagospodarowania (zabudowy); 
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Dziękuję za uwagę 

Jolanta Pawlak 
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