
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO



CEL PARTYCYPACJI SPOŁECZNYCH W 
ZAKRESIE TEMATU STUDIUM 

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

• Zapoznanie społeczeństwa ze złożonością procesu planistycznego dotyczącego 

studium,

• Przybliżenie co to jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

gminy i do czego może być wykorzystane i na jakie aspekty życia mieszkańców 

może mieć wpływ,

• Budowa dialogu społecznego - konieczność wymiany informacji i doświadczeń 

pomiędzy mieszkańcami, planistami i pracownikami urzędu,



DOKUMENTY PLANISTYCZNE W POLSCE



KTO SPORZĄDZA STUDIUM?

Zasady tworzenia i zawartość studium określa ustawa z dnia 

21 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Według niej studium jest sporządzane przez 

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i uchwalane przez 

radę gminy.



CO TO JEST STUDIUM?

JEST ZAPISEM POLITYKI PRZESTRZENNEJ PROWADZONEJ NA TERENIE GMINY – to podstawowy instrument 

polityki przestrzennej gminy, uchwalany przez radę gminy

JEST DOKUMENTEM OBLIGATORYJNYM

SPORZĄDZA SIĘ DLA TERENU CAŁEJ GMINY LUB CZĘŚCI

SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI TEKSTOWEJ I GRAFICZNEJ

SŁUŻY KOORDYNACJI USTALEŃ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, KTÓRE MUSZĄ 

BYĆ Z NIM ZGODNE 

NIE JEST AKTEM PRAWA MIEJSCOWEGO



GŁÓWNE CELE STUDIUM

Ułatwienie realizacji 
Strategii rozwoju gminy

Uwzględnienie 
zapotrzebowania 

społecznego

Dostosowanie zapisów 
Studium do aktualnych 

uwarunkowań i 
przepisów prawa



STUDIUM UWZGLĘDNIA 
UWARUNKOWANIA:

Obowiązujące prawo

Plany inwestycyjne mieszkańców

Oczekiwania mieszkańców

Stan komunikacji drogowej oraz infrastruktury technicznej

Obszary ochrony (przyrody, konserwatorskie, archeologiczne itp.)

Stan prawny gruntów

Zagrożenie bezpieczeństwa

Warunki życia społeczności lokalnej

Potrzeby i możliwości rozwojowe gminy, w tym bilans terenów przeznaczonych pod 
zabudowę

Uwarunkowania środowiskowe

Uwarunkowania kulturowe

Uwarunkowania ekonomiczne

Uwarunkowania gospodarcze

Ład przestrzenny



STUDIUM WYZNACZA KIERUNKI 
POLITYKI PRZESTRZENNEJ GMINY:

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz przeznaczeniu terenów

Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenu

Kierunki rozwoju systemów komunikacji drogowej oraz infrastruktury 

technicznej

Zasady ochrony środowiska

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego

Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej



FORMA STUDIUM

• Dokument sporządza się w formie tekstowej i graficznej,

• Rysunki sporządza się w skali od 1:5000 do 1:25000 na 

podkładzie mapy topograficznej,



SZCZEGÓLNE ELEMENTY 
OBOWIĄZKOWE W TREŚCI STUDIUM

• urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100 kW – brak możliwości lokalizacji jeśli taka inwestycja nie 
jest ujęta w studium

• lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 –
brak możliwości lokalizacji jeśli taka inwestycja nie jest ujęta w studium

• jest podstawą udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, 

• obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego

• Obszary pod inwestycje ponadlokalnego celu publicznego (np. przebieg drogi 
ekspresowej)



PRZY SPORZĄDZANIU STUDIUM UWZGLĘDNIA SIĘ 
POTRZEBY I  MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY, 
UWZGLĘDNIAJĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy sporządzaniu studium 

należy sporządzić następujące analizy:

• analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,

• prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach miejskich obszarów 

funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego,

• możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury 

społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy,

• bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę na podstawie którego określone zostają ilościowe możliwości Gminy 

przeznaczenia terenów pod daną funcję



JAKIE  ELEMENTY MUSZĄ S IĘ  ZRÓWNOWAŻYĆ PRZY SPORZĄDZANIU STUDIUM?



PROCEDURA

1. Uchwała o przystąpieniu

2. Ogłoszenie w miejscowej prasie przez obwieszczenie oraz sposób zwyczajowo przyjęty w 
danej miejscowości (ogłoszenie określa formę, miejsce i termin składania wniosków – 21 dni 
od ukazania się ogłoszenia) oraz zawiadomienie na piśmie instytucji i organów właściwych do 
uzgadniania i opiniowania

3. Sporządzenie projektu studium z uwzględnieniem:

• inwentaryzacji całej gminy,

• wniosków jakie wpłynęły na etapie pkt 2 (rozstrzygniętych pozytywnie lub negatywnie)

• ustaleń planu województwa,

• wszelkich uwarunkować i analiz



4. Uzyskanie opinii i uzgodnień od odpowiednich organów i instytucji (ok. 30 

jednostek)

5. Wprowadzenie zmian wynikłych z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.

6. Ewentualne ponowne opiniowanie i uzgadniania w niezbędnym zakresie.

7. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu – min. 7 dni przed planowanym 

wyłożeniem – zawiera informacje o terminie, miejscu wyłożenia, terminie i 

miejscu dyskusji publicznej oraz możliwej formy składania uwag do publicznego 

wglądu.

8. Wyłożenie do publicznego wglądu na okres 21 dni.

9. Ewentualne wprowadzenie korekt.

10. Przedstawienie Radzie Gminy do uchwalenia projektu studium wraz z listą 

nieuwzględnionych uwag.

11. Uchwalenie studium.

12. Przedstawienie wojewodzie uchwały o uchwaleniu studium wraz z 

dokumentacją planistyczną, który ocenia ich zgodność z przepisami prawa. 



DLACZEGO TAK WAŻNE DLA GMINY JEST STUDIUM 
DOSTOSOWANE DO AKTUALNYCH POTRZEB I WYMAGAŃ

Dobrze sporządzone studium:

• określa bieżące uwarunkowania czyli stan istniejący i przeprowadza diagnozę aktualnej sytuacji 

społeczno – gospodarczej gminy,

• określa kierunki rozwoju Gminy i potencjalnych zamierzeń inwestycyjnych,

• jest podstawą do stworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy -

nabierają mocy prawnej i są wcielane w rzeczywistość

• zapobiega lokalizacji uciążliwych działalności w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej,

• zapobiega niekontrolowanemu rozlewaniu się zabudowy,

• po sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego skraca proces 

inwestycyjny,

• poprawia jakość przestrzeni publicznych.


