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Krótki przewodnik



Szanowni Państwo,

Studium i plany zagospodarowania przestrzennego to dokumenty planistyczne 
stanowiące bardzo ważne elementy polityki prowadzonej przez gminę. Mają one też 
zasadnicze i praktyczne znaczenie dla właścicieli nieruchomości. Wobec tego wiedza 
dotycząca podstaw i reguł planowania przestrzennego powinna być znana mieszkań-
com i inwestorom.

Niniejsza broszura opisuje najważniejsze dokumenty planistyczne, a także zawie-
ra inne istotne informacje z tego zakresu, a przede wszystkim przebieg procedury 
formalnej, oraz możliwości udziału społeczności lokalnej w tworzeniu dokumentów 
planistycznych.

Mam nadzieję, że broszura, która trafiła do Państwa rąk okaże się przydatna i przybli-
ży w jasny sposób problematykę planowania przestrzennego i zasady udziału miesz-
kańców w tym procesie, a także będzie podstawą efektywnej współpracy samorządu 
ze społecznością lokalną.

Bohdan Pitoń
Wójt Gminy Kościelisko



PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
NA POZIOMIE GMINY

Gmina ma obowiązek kształtować politykę przestrzenną oraz określać przeznaczenie terenów 
i zasady ich zagospodarowania. 
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne powinno uwzględniać wiele czynników, 
uwarunkowań i przepisów, wymagania ładu przestrzennego, walory architektoniczne i krajo-
brazowe, ochronę środowiska, ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków, ochronę zdrowia 
oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, prawo własności, potrzeby interesu publicznego, potrzeby 
w zakresie rozwoju infrastruktury i inne.

Dokumentem, który kształtuje długofalową politykę przestrzenną w gminie jest studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (studium). Natomiast przezna-
czenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu określa miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego (MPZP), dokument o randze prawa miejscowego. W przypadku braku 
MPZP warunki te określa decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego.

Planowanie przestrzenne na poziomie gminy

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego

polityka przestrzenna gminy akt prawa miejscowego

w przypadku braku MPZP: decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego

Planowanie przestrzenne na poziomie gminy

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.

w przypadku braku MPZP: decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
NA POZIOMIE GMINY



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 
Studium składa się z dwóch zasadniczych elementów: 

• uwarunkowań, czyli charakterystyki danej gminy m.in. pod względem 
geograficznym, przyrodniczym, geologicznym, kulturowym, krajobrazowym 

• kierunków zagospodarowania przestrzennego, które powiązane są ze strategią 
gminy i określają politykę przestrzenną gminy wraz z lokalnymi 
zasadami zagospodarowania przestrzennego. 

W potocznym rozmienieniu pojęcia studium używa się w odniesieniu do kierunków zagospo-
darowania przestrzennego, które stanowią jego najważniejszą część. Studium uchwala rada 
gminy.

Studium sporządza się dla całego obszaru gminy. Dokument ten składa się z dwóch części: 
tekstowej i graficznej.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, jednak jego 
ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 

planów miejscowych. 

W trakcie sporządzania studium, podobnie jak przy MPZP zainteresowane osoby, 
w określonych przez gminę terminach, mogą składać wnioski i uwagi.
Należy pamiętać, że nawet jeżeli wniosek czy uwaga do studium zostanie uwzględniona nie zna-
czy to, że automatycznie zostanie zmieniony MPZP i przeznaczenie nieruchomości.

Na etapie sporządzania studium właściciel działki rolnej złożył wniosek o przekwalifikowanie tej dział-
ki na budowlaną. Wniosek został uwzględniony i zgodnie z uchwalonym studium działka znalazła się 
w obszarze wskazanym dla rozwoju mieszkalnictwa. Działka może zmienić przeznaczenie dopiero 
po uchwaleniu MPZP lub zmianie MPZP. Trzeba więc pamiętać aby złożyć również wniosek do MPZP lub 
zmiany MPZP. 

Przykład 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, jednak jego 
ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 

planów miejscowych. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY KOŚCIELISKO 

Obowiązujące Studium Gminy Kościelisko zostało zatwierdzone Uchwałą Nr XI/95/15 Rady 
Gminy Kościelisko z dnia 17 listopada 2015r., stanowi zaktualizowaną wersję dokumentu 
z 2010 r. Składa się z części: tekstowej i rysunku w skali 1:10 000. Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego stanowią załącznik nr 7.

Jak czytać studium?
Najpierw na rysunku studium należy zlokalizować działkę i sprawdzić w jakim obszarze jest 
położona i odczytać oznaczenia (symbole i kolory) odnosząc je do legendy. W tekście studium 
należy zapoznać się z ustaleniami dla poszczególnych symboli. 

np. działka ewidencyjna
3697/4

Studium udostępniane jest poprzez gminny portal mapowy portal.gison.pl/koscielisko/

Z rysunku i legendy studium można odczytać, że dz. ew. 3697/4 znajduje się: w strefie osadniczej wsi 
Kościelisko (D1), w obszarze rozwojowym mieszkalnictwa, obszar istniejącej zabudowy i przeznaczony 
do zabudowy w obowiązujących planach miejscowych (MN1), przylega do drogi głównej (KD-G). 
W tekście studium można sprawdzić ustalenia dla poszczególnych symboli.

Fragment rysunku studium Fragment legendy

Z rysunku i legendy studium można odczytać, że dz. ew. 3697/4 znajduje się: w strefie osadniczej wsi 
Kościelisko (D1), w obszarze rozwojowym mieszkalnictwa, obszar istniejącej zabudowy i przeznaczony 
do zabudowy w obowiązujących planach miejscowych (MN1), przylega do drogi głównej (KD-G), przylega do drogi głównej (KD-G), przylega do drogi głównej . 
W tekście studium można sprawdzić ustalenia dla poszczególnych symboli.

Przykład

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY KOŚCIELISKO 



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

MPZP ustala przeznaczenie terenów i określa sposoby ich
zagospodarowania i zabudowy.

MPZP określa: zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, zasady kształtowania krajo-
brazu, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, 
zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomości i inne.

MPZP składa się z części graficznej i tekstowej ściśle ze sobą powiązanych, które 
należy czytać łącznie.

O przystąpieniu do sporządzenia MPZP lub jego zmiany decyduje rada gminy 
w drodze uchwały. Procedura sporządzania planu jest ściśle określona w przepisach, 
a prowadzi ją wójt. Projekt planu sporządza urbanista posiadający odpowiednie uprawnie-
nia i wiedzę. Projekt planu jest opiniowany i uzgadniany przez wiele organów i instytucji.

MPZP jest aktem prawa miejscowego, który uchwala rada gminy 
po stwierdzeniu, 

że jego ustalenia nie naruszają ustaleń studium. 

Starosta wydając pozwolenie na budowę lub przyjmując zgłoszenie budowlane sprawdza 
m. in. zgodność planowanej inwestycji z ustaleniami MPZP.



PROCEDURA PLANISTYCZNA
Rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania MPZP lub zmiany MPZP.

Wójt prowadzi procedurę planistyczną, w oparciu o ustawę o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.

Projekt MPZP sporządza urbanista.

Wójt ogłasza o przystąpieniu do sporządzania planu i wyznacza terminy 
przyjmowania wniosków do MPZP

Zainteresowane osoby składają WNIOSEK w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Wykonane zostaje opracowanie ekofizjograficzne.
Urbanista sporządza koncepcję MPZP, a następnie PROJEKT MPZP.

Zaopiniowany i uzgodniony projekt MPZP wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko wykładany jest do publicznego wglądu.

Wójt ogłasza o wyłożeniu projektu MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
do publicznego wglądu i wyznacza termin składania uwag wniosków.

Jeżeli ktoś kwestionuje ustalenia
projektu może złożyć UWAGĘ 

w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Można składać uwagi i wnioski w ramach
strategicznej oceny oddziaływania

na środowisko.

Wójt rozpatruje wnioski i uwagi
złożone w ramach strategicznej

oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt rozpatruje złożone uwagi.

Rada Gminy uchwala MPZP lub zmianę MPZP
jednocześnie rozstrzygając o sposobie rozpatrzenia uwag.

MPZP zostaje opublikowany w wojewódzkim dzienniku urzędowym i staje się 
obowiązującym prawem miejscowym.

Projekt MPZP przekazywany jest 
do szeregu instytucji, które go opiniują 

i uzgadniają.

W odniesieniu do projektu MPZP
 przeprowadzana jest strategiczna 

ocena oddziaływania na środowisko.



MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA 
W GMINIE KOŚCIELISKO

Na terenie Gminy Kościelisko obowiązuje blisko 40 planów i zmian planów miejscowych, które  
pokrywają około 32% całej powierzchni gminy, przy czym niemal połowa  gminy znajduje się 
w obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego nie objętym MPZP.
 
Obowiązujący MPZP może zostać zmieniony. Zainteresowani mogą składać wnioski 
o dokonanie zmiany planu. Wnioski te są umieszczane w urzędowym rejestrze w podziale
na miejscowości. 

Rada Gminy Kościelisko uchwala harmonogram opracowywania MPZP. 

Należy pamiętać, że wnioski o dokonanie zmiany MPZP nie stają się automatycznie wnio-
skami do projektu planu nawet w przypadku podjęcia procedury planistycznej. Wnioski 
powinny być ponowione w wyznaczonym terminie, w trybie sporządzania zmiany MPZP.  

Jak czytać MPZP?

Aby określić przeznaczenie działki ewidencyjnej w MPZP należy najpierw zlokalizować 
ją na rysunku MPZP i odczytać oznaczenia (symbole i kolory) odnosząc je do legendy.
W tekście MPZP odczytuje się obowiązujące zasady zagospodarowania i kształtowania 
zabudowy dla danego oznaczenia.



Obowiązujące MPZP udostępniane są poprzez gminny portal mapowy

portal.gison.pl/koscielisko/

Fragment rysunku MPZP Fragment legendy

Przykładowa działka znajduje się w terenie 
M 19 i przylega od zachodu do terenu oznaczo-
nego symbolem Kw, a od północy KZ. 

W tekście MPZP można sprawdzić ustalenia 
dla poszczególnych symboli  (poniżej fragment 
ustaleń dla przykładowej działki).

 
Np. dz.ew. 3967/4



KONSULTACJE SPOŁECZNE
 W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Konsultacje społeczne powinny być dialogiem z mieszkańcami i służyć podejmowaniu opty-
malnych decyzji w sprawach publicznych. Konsultacje są też częścią budowania wspólnoty 
lokalnej polegającej na poznawaniu różnych perspektyw i potrzeb.
Dlatego w procedurze planistycznej określa się etapy i sposoby, które umożliwiają wypowie-
dzenie się każdej zainteresowanej osobie poprzez składanie wniosków i uwag. 

Dobry MPZP pozwala nie tylko kształtować i utrzymywać ład przestrzenny, ale także istotnie 
wpływa na standard życia mieszkańców. Aby MPZP mógł jak najlepiej spełniać swoją funkcję 
powinien być tworzony przy udziale jak największej liczby osób. 

Rada Gminy Kościelisko podjęła uchwałę o przystąpieniu 
do sporządzania MPZP Kościelisko, a Wójt Gminy Kościelisko 

ogłosił o naborze wniosków do projektu, które należy składać
w terminie od 6.11.2017r. do 15.01.2018r.



W ramach konsultacji MPZP Kościelisko uruchomiono nowe narzędzie ułatwiające wymianę 
informacji - mapę interaktywną umożliwiającą złożenie wniosku do MPZP Kościelisko. 

Aplikacja dostępna  jest od 6.11.2017r. do 15.01.2018r. pod adresem 
http://portal.gison.pl/konsultacje-koscielisko 

oraz przez stronę internetową Gminy Kościelisko 
www.gminakoscielisko.pl

1.  Wyszukaj działkę.
2.  Kliknij przycisk „Złóż wniosek do MPZP”.
3.  Za pomocą punktu wskaż lokalizację miejsca/działki, której dotyczy wniosek.
4.  Wypełnij formularz wniosku do projektu MPZP Kościelisko i kliknij przycisk „wyślij”
5. Odbierz maila z potwierdzeniem złożenia wniosku oraz kopią dokumentu 

w pliku PDF.

Jak za poprzez mapę interaktywną złożyć wniosek?

Wniosek zostanie automatycznie zarejestrowany 
i  przesłany na adres e-mail Gminy Kościelisko.

1

2

3
Zaznacz 

interesującą
warstwę

MAPA INTERAKTYWNA



Ważne informacje i ogłoszenia w sprawach 
planowania przestrzennego w Gminie Kościelisko 

można znaleźć: 

 ▶  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kościelisko

 ▶ poprzez gminny portal mapowy

 

 ▶ na stronie internetowej Gminy Kościelisko 

 ▶ na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kościelisko 

 ▶ osobiście w Referacie Gospodarki Gruntami,

 

 ▶ telefonicznie pod numerem tel. 18 20 220 38

 ▶ mailowo: architektura@gminakoscielisko.pl 

                     planowanie@gminakoscielisko.pl

Opracowano w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”
współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 
2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

bip.malopolska.pl/ugkoscielisko/ 
zakładka PLANOWANIE PRZESTRZENNE

 portal.gison.pl/koscielisko/

www.gminakoscielisko.pl/ 
zakładka DLA MIESZKAŃCA/część WAŻNE SPRAWY W GMINIE/ należy szukać hasła-
DANE PRZESTRZENNE GMINY lub PLANY ZAGOSPODAROWNIA

Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kościelisko 
w pokoju nr 17, przyjmowanie stron: poniedziałek od 8.00 do 16.30, 
       wtorek-piątek od 9.00 do 13.00


