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Dział 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Czy gmina posiada obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy?

[    ] 1. posiada

[ X ] 2. posiada, ale jest w trakcie zmiany

[    ] 3. nie posiada, ale studium jest w trakcie sporządzania

[    ] 4. nie posiada i nie przystąpiła do sporządzania studium

Powierzchnia terenów wskazanych w studium Powierzchnie przeznaczenia terenów pod funkcje (% powierzchni gminy)

Rok 
uchwalenia 

ostatniej 
zmiany 
studium

Koszt 
sporządzenia 
zmian studium 
poniesiony w 

2009 r.[w tys. zł]

do sporządzenia 
miejscowego 

planu 
zagospodarowania 

przestrzennego

wymagających zmiany przeznaczenia
mieszkaniowe 
wielorodzinne

mieszkaniowe 
jednorodzinne

usługowe produkcyjne komunikacyjne
infrastruktury 
technicznej

rolnicze zieleni i wód inne
gruntów rolnych 

na cele nierolnicze
gruntów leśnych 
na cele nieleśne

 ha % powierzchni gminy (z dokładnością do 0,1%) suma = 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0



 

Dział 2. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, sporządzone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym  oraz na 
podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Liczba Powierzchnia
Łączna powierzchnia dla 

których zmieniono 
przeznaczenie

Łączna powierzchnia przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Koszty sporządzenia 
planów uchwalonych w 

2009 r. (w całym okresie 
ich sporządzania)

ogółem

w tym na 
podstawie 
ustawy z 
2003 r.

ogółem

w tym na 
podstawie 
ustawy z 
2003 r.

gruntów 
rolniczych 

na cele 
nierolnicze

gruntów 
leśnych na 

cele nieleśne

zabudowy mieszkaniowej zabudowy usługowej
użytkowanych

rolniczo

zabudowy
techniczno-
produkcyjnej

zieleni i wód komunikacji
infrastruktury
 technicznej

ogółem

w 
przeliczeniu 

na 1 ha 
planówogółem

w tym 
zabudowy

wielorodzinnej
ogółem

w tym usług 
publicznych

ha
% powierzchni miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w gminie 

suma 7+9+11+12+13+14+15=100%
zł

w zaokrągle
niu do 100 zł

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

42 15 758 287 100 17 27.3 1.2 25.7 2.2 2.6 10.2 17.3 14.0 2.9 1490344 17130

Dział 3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie sporządzania na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz na 
podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Liczba Powierzchnia

ogółem
w tym planów, których sporządzanie trwa dłużej niż 3 

lata
ogółem

w tym dla terenów objętych obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego
1 2 3 4

42 14 3609 5

Dział 4. Wydane pozytywne decyzje lokalizacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Decyzje o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu 

publicznego

Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy
Łączna powierzchnia terenów (działek własnościowych 

lub innych powierzchni), dla których wydano decyzje 
pozytywne

ogółem

w tym dotyczące zabudowy Decyzje o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu 

publicznego

Decyzje o ustaleniu 
warunków zabudowy

mieszkaniowej 
wielorodzinnej

mieszkaniowej 
jednorodzinnej

usługowej innej
ha

1 2 3 4 5 6 7 8

200 860 4 516 137 203 0.0 0.0


