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Zagadnienia podstawowe 
W Polsce podstawowym dokumentem określającym zasady kształtowania polityki przestrzennej jest  

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

 Głównym celem polityki przestrzennej jest tworzenie ładu przestrzennego na terenie kraju. 

Poprzez ład przestrzenny ustawodawca rozumie przede wszystkim takie ukształtowanie przestrzeni, które 

tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i 

wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, kulturowe, środowiskowe oraz kompozycyjno-

estetyczne. 

 Podmiotami odpowiedzialnymi za planowanie przestrzenne w myśl Ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym są: 

 - Rada Ministrów – na poziomie krajowym, 

  - Samorząd województwa – na poziomie regionalnym, 

  -  Rada Gminy – na poziomie lokalnym. 

 

 



Do podstawowych dokumentów 
planistycznych na poziomie gminy zaliczamy: 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy jest 

dokumentem planistycznym sporządzanym 

obligatoryjnie dla terenu każdej gminy. Stanowi 

zapis polityki przestrzennej gminy. Studium nie 

jest aktem prawa miejscowego, co oznacza, że 

na jego podstawie nie jest możliwe wydawanie 

decyzji administracyjnych, ale jednocześnie 

jego zapisy są wiążące w procesie 

opracowywania projektu Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

Przedmiotem studium jest diagnoza aktualnej 

sytuacji społeczno-gospodarczej gminy a także 

kierunków jej rozwoju przestrzennego. Dokument 

powołuje do życia uchwała Rady Gminy. 



Do podstawowych dokumentów 
planistycznych na poziomie gminy zaliczamy: 

Głównym dokumentem planistycznym, faktycznie kształtującym 

planowanie przestrzenne na terenie gminy jest Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego. Jego zapisy determinują sposób 

wykonywania prawa własności. MPZP stanowi akt prawa miejscowego a 

co za tym idzie jest podstawą wydawania decyzji administracyjnych pośród 

których znajduje się chociażby pozwolenie na budowę. 

Gmina nie jest zobligowana do posiadania MPZP na całym swoim terenie. 

Miejscowy Plan nie może przekraczać granic administracyjnych gminy. 

Może natomiast obejmować jej wybraną część. Na terenie gminy może 

obowiązywać kilka Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego, jednak nie mogą się one nakładać. 

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego mogą 

dokonać zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne. 

MPZP wchodzi w życie na mocy uchwały Rady Gminy. Ogłasza go 

właściwy wojewoda. 



Do podstawowych dokumentów 
planistycznych na poziomie gminy zaliczamy: 
Z uwagi na fakt, że tworzenie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego nie jest czynnością 

obligatoryjną dla samorządów gminy pojawia się problem w sytuacji, gdy właściciel chce uzyskać pozwolenie 

na budowę na działce, której MPZP nie obowiązuje. Wówczas ustawodawca przewidział możliwość uzyskania 

pozwolenia na budowę na mocy decyzji administracyjnej. Stanowi ją Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu. Aby uzyskać taką decyzję konieczne jest jednoczesne spełnienie przez działkę 

następujących warunków: 

◦ co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób 

pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, 

parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów 

i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu, 

◦ teren ma dostęp do drogi publicznej, 

◦ istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla planowanego zamierzenia 

budowlanego na terenie działki, 

◦ teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 

albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc, 

◦ decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. 



Każda osoba planująca swoją inwestycję może samodzielnie sprawdzić czy dana działka spełnia wymagania 
prawne i formalne do realizacji danego zadania.  Umożliwiają to starostwa powiatowe za pomocą narzędzi jakimi 
są geoportale. 
W powiecie brodnickim usługa ta dostępna jest pod adresem www.mapa.brodnica.com.pl 
Po załadowaniu się strony należy wybrać ,,GEOPORTAL-tryb publiczny”, po czy ukaże się okno: 

http://www.mapa.brodnica.com.pl/


Aby sprawdzić jakie założenia planistyczne dla danej 

nieruchomości przewidywane są w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego lub (jeżeli dla danego terenu został 

uchwalony) miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego gminy należy najpierw odnaleźć ją na 

mapie. Można to zrobić poprzez dwa następujące 

sposoby:  



Wyszukiwanie działki 

poprzez dane EGiB 

1) W prawym panelu 

geoportalu należy 

wcisnąć pole ,,Szukaj”. 

2) Z listy rozwijalnej należy 

wybrać Gminę Osiek.  

3) Następnym krokiem jest 

wybranie pozycji 

,,Działka”. 
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Wyszukiwanie działki 

poprzez dane EGiB 

4) Po wykonaniu tych 

czynności w przeglądarce 

wyskoczy okno 

wyszukiwania działek. 

5) Z listy rozwijalnej należy 

wybrać obręb, który 

pokrywa się z nazwami 

miejscowości.  

6) Następnie jeżeli znany 

jest numer działki należy 

go wpisać oraz wyszukać.  

 



Wyszukiwanie poprzez samodzielne odnalezienie działki na mapie 

Sposób ten jest bardziej skomplikowany 

ponieważ należy wykazać się ogólną 

orientacją na mapie, lecz okazuje on się 

przydatnym gdy nie znamy dokładnego 

numeru działki.  

1) Kierując kursor myszki oraz kręcenie 

rolką  można przybliżać lub oddalać się 

aż do poszukiwanego punktu na mapie.  

2) Analogicznie można wyszukiwać 

poprzez narzędzia lupki umieszczonym 

w górnym pasku geoportalu. 

 



Po wyszukaniu danego obiektu na mapie można przejść do lewego panelu ,,Warstwy”. 
Tak jak wskazuje jego nazwa umożliwia on podświetlanie na mapie interesujących nas 
warstw mapy m.in. studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, czy też ortofotomapę 
przedstawiającą bardzo dokładne zdjęcia lotnicze.  
 



Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Po wyborze odpowiedniej warstwy można jednoznacznie określić według legendy 

kolorystycznej jakie przeznaczenie dla danego obiektu przewiduje studium.  



Gmina Osiek zajmuje powierzchnię 75,12 km2 (82% użytki rolne) w 
znacznej części III klasy gleby chronione ustawą z dnia 3 lutego 
1995 r.o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która znacząco 
utrudnia możliwości inwestycyjne gruntów rolnych.    
 



W 2019 roku dokonana przez Wójta Gminy analiza pozwoliła powziąć decyzję o 

zasadności opracowania miejscowego planu dla stosownych obszarów. Ważąc 

na powyższe, korzystając ze swych ustawowych uprawnień, po przedłożeniu 

przez Wójta Gminy pod rozwagę możliwości sporządzenia stosownego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uznano, iż jest to 

zamierzenie zewsząd zasadne. Powzięta uchwała stanowi zatem wyraz woli 

Rady Gminy względem kształtowania przestrzeni na terenie gminy. Powyższe 

wpisuje się w instytucję tzw. władztwa planistycznego gminy i jest przejawem 
racjonalnego gospodarowania przestrzenią gminy. Teren objęty projektem 

planu wynosi około 30 ha, leży w obszarze zwartej zabudowy i w studium 

określony jest jako predysponowany do zabudowy. 

Celem opracowania wyżej opisanego aktu planistycznego jest pozyskanie 
gruntów w obrębie miejscowości Osiek z głównym przeznaczeniem pod 

zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną. Gmina Osiek boryka się z problemem 

zabudowy, gdyż większość terenów to grunty klasy III. Finalizacja Miejscowego 

Planu w przyjętym zakresie rozwiązała by ten problem na lata i zapewniła 
znaczny rozwój naszej Gminy. 



Poniżej przedstawiony został graficzny projekt MPZP dla terenu położonego w 
miejscowości Osiek – obszar Osiek I 

Pobierz projekt MPZP 

http://gminaosiek.pl/images/2020/marzec/konc.pdf


Dziękujemy za uwagę! 

 


