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Dział 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

1. Czy gmina posiada obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy? 
    (Wpisać X w odpowiednią kratkę) 

  1. posiada  

  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 

2. Jeżeli zaznaczono „1. posiada”, prosimy o podanie następujących informacji 

Powierzchnia terenów 
wskazanych w studium 

Powierzchnie przeznaczenia terenów pod funkcje (% powierzchni gminy) 

Rok 
uchwale-
nia ostat-
niej zmia-
ny studium 

Koszt 
sporządze-
nia zmian 
studium 

poniesiony 
w 2010 r. 
w tys. zł 

do sporzą-
dzenia 

miejscowe-
go planu 

zagospoda-
rowania 

przestrzen-
nego 

wymagających 
zmiany prze-

znaczenia 
mieszka-

niowe 
wielorodzin-

ne 

mieszka-
niowe 
jedno-

rodzinne 

usługowe 
produk-
cyjne 

komunika-
cyjne 

infra-
stru-
ktury 
tech-

nicznej 

rolni-
cze 

zieleni 
i wód 

inne 
grun-
tów 

rolnych 
na cele 
nierol-
nicze 

grun-
tów 

leśnych 
na cele 

nie-
leśne 

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

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

              

 
 
Dział 2. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, sporządzone na podstawie ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.) oraz na pod-
stawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, 
z późn. zm.) 

Liczba Powierzchnia 

Łączna po-
wierzchnia, dla 

których zmienio-
no przeznaczenie 

Łączna powierzchnia przeznaczenia terenów 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

Koszty sporządzenia 
planów uchwalonych 

w 2010 r. (w całym 
okresie ich sporządza-

nia) 

ogó-
łem 

w tym 
na 

podsta-
wie 

ustawy 
z 2003 r. 

ogó-
łem 

w tym 
na 

podsta-
wie 

ustawy 
z 2003 r. 

gruntów 
rolni-

czych na 
cele 

nierolni-
cze 

grun-
tów 
leś-
nych 

na cele 
nieleś-

ne 

zabudowy 
mieszkaniowej 

zabudowy 
usługowej 

użytko-
wanych 
rolniczo 

zabudo-
wy 

technicz-
no- 

-produk-
cyjnej 

zieleni 
i wód 

komuni-
kacji 

infra-
struktury 
technicz-

nej ogółem  

w 
przeli-
czeniu 
na 1 ha 
planów  

ogółem 

w tym 
zabudo-

wy 
wieloro-
dzinnej 

ogó-
łem 

w tym 
usług 

publicz-
nych 

 ha 
% powierzchni miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących 

w gminie (z dokładnością do 0,1 %) 
suma 7+9+11+12+13+14+15 = 100 % 

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

rządzanie trwa dłużej 
niż 3 lata 

ogółem 

w tym dla terenów objętych 
obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania 

przestrzennego 

liczba ha 

1 2 3 4 

    

 
 
 
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 

mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

usługowej innej 

Decyzje  
o ustaleniu 
lokalizacji 
inwestycji 

celu  
publicznego 

Decyzje  
o ustaleniu 
warunków 
zabudowy 

liczba ha 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
 
 
 
 

 
                                

Adres e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie 
 
 
 
 

…………………………………..                                  ……………………………..                                            …………………………………..                                      
(imię, nazwisko i telefon osoby,                 (miejscowość, data)                (pieczątka imienna i podpis osoby 
która sporządziła sprawozdanie)                      działającej w imieniu sprawozdawcy) 
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Objaśnienia do formularza 
 
 
 
Objaśnienia do działu 1 
 
Dział 1 należy wypełnić zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym  
oraz przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.  

Przez studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy (dalej: studium) należy rozumieć  
opracowanie planistyczne sporządzone zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospoda-
rowaniu przestrzennym i art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Przez obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy należy rozumieć studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy uchwalone przez radę gminy zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym; nieuchylone przez radę 
gminy lub w ramach nadzoru przez wojewodę lub sąd  
administracyjny. 

Przez sformułowanie użyte w pkt 1 poz. 2, tj. „posiada, ale jest 
w trakcie zmiany”, należy rozumieć realizację art. 27 lub  
art. 33 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

Przez sformułowanie użyte w pkt 1 poz. 3, tj. „nie posiada, ale 
studium jest w trakcie sporządzania”, należy rozumieć, iż dotyczy 
to prac między podjęciem przez radę gminy uchwały  
o przystąpieniu do sporządzania studium, a podjęciem uchwały  
o uchwaleniu studium.  

Przez sformułowanie użyte w pkt 1 poz. 4, tj. „nie posiada i nie 
przystąpiła do sporządzania studium” należy rozumieć, że rada 
gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania 
studium zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  
o zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 9 ust. 1 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  
przestrzennym lub studium zostało uchylone przez radę gminy 
lub w ramach nadzoru przez wojewodę lub sąd administracyjny. 

W pkt 2 w rubryce 1 należy wpisać sumę powierzchni, wyka-
zanych w studium do opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego zarówno na podstawie  
przepisów odrębnych (szczególnych), jak też ze względu na 
istniejące uwarunkowania. W pierwszym przypadku dotyczy to: 
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym obowiązku wynikającego z przepisów art. 13  
ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 tej ustawy, natomiast na podstawie ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym - obowiązku wynikającego z przepisów art. 10 
 ust. 2 pkt 8 ustawy. W drugim przypadku (nieobowiązkowe 
opracowanie planów) - zgodnie z przepisem art. 13 ust.1 pkt 4 
analogicznie jak wynika z art. 10 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

W pkt 2 w rubrykach 4-12 wskazać należy powierzchnię  
terenów, wskazanych w studium pod poszczególne kategorie 
przeznaczenia terenów. W przypadku gdy w studium dla niektó-
rych terenów przewidziano więcej niż jedną funkcję, powierzch-

nie należy odpowiednio podzielić tak, aby całkowita suma w 
rubrykach 4-12 równała się 100 %. Możliwe jest przy tym albo 
wpisanie odpowiednich wartości, zapisanych  
w studium, albo, jeżeli takich nie ma, przeprowadzenie sto-
sownych obliczeń lub oszacowań na podstawie części graficz-
nej dokumentu, przyjmując równy podział (np. 50:50 % 
w przypadku terenów, dla których przewidziano na mapie dwie 
funkcje, wymienione w rubrykach 4-12). 

Jeżeli istniejące studium nie było aktualizowane (rubryka 
13), należy wpisać rok jego uchwalenia. 

Przez koszt sporządzania zmian studium w 2010 r. należy 
rozumieć sumę wydatków gminy poniesionych na opracowanie 
zmiany studium (niezależnie od tego, czy była ona  
przedmiotem umowy cywilnoprawnej czy też była  
sporządzana w ramach pracy jednostek organizacyjnych 
gminy). Wydatki gminy poniesione na sporządzenie zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego gminy w 2010 r. to suma kwot wypłaconych  
na podstawie faktur z tytułu umów cywilnoprawnych,  
jak i np. koszty osobowe (gdy zmianę sporządzano w ramach 
pracy jednostek organizacyjnych gminy) oraz wydatki  
poniesione na nabycie podkładów mapowych, powielanie 
materiałów, uzgadnianie, rozsyłanie korespondencji, wydatki 
związane z wyłożeniem projektu studium do publicznego 
wglądu i inne czynności administracyjno-techniczne, o ile nie 
były przedmiotem ww. umów, a wynikały bezpośrednio ze 
sporządzenia zmiany studium. 

 
Objaśnienia do działu 2 
 
Przez obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego należy rozumieć plan uchwalony:  
1) zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zago-

spodarowaniu przestrzennym i obowiązujący, zgodnie z art. 28 
tej ustawy, nieuchylony przez radę gminy lub sąd  
administracyjny, lub  

2) zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obowiązujący 
zgodnie z art.  29 ust. 1 tej ustawy, nieuchylony przez radę 
gminy lub sąd administracyjny; we wszystkich rubrykach (poza 
2 i 4) należy podać zsumowane wartości, odnoszące się do 
obydwu ww. ustaw: 

 
– w rubryce 1 – liczbę obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, w tym w rubryce 2 – na 
podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r., 

– w rubrykach 3 i 4 – powierzchnię gminy objętą planami  
wymienionymi odpowiednio w rubrykach 1 i 2, 

– w rubrykach 5 i 6 – sumę powierzchni odpowiednio gruntów 
rolnych i leśnych objętych zmianą przeznaczenia na cele 
nierolnicze i nieleśne w planach wymienionych w rubryce 1, 

– w rubrykach 7-15 – udział powierzchni terenów  

przeznaczonych w planach pod poszczególne wymienione 

kategorie użytkowania (według „kolorów”), bez  

uwzględnienia zapisów dopuszczających inne funkcje  

towarzyszące (np. na terenach mieszkaniowych  

oznaczonych symbolem M – dodatkowe usługi, tereny  

komunikacyjne, drogi dojazdowe); na terenach  

o ewentualnie przewidzianych mieszanych funkcjach (sym-

bole dwu- i wieloliterowe, np. PU, UM); jeżeli to nie zostało 
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ściśle ustalone procentowo w części tekstowej planów, należy 

te powierzchnie oszacować w równych częściach (50:50 %), 

przy czym suma rubryk 7, 9 i 11-15 powinna wynieść 100 %;  

we wszystkich przypadkach należy podać powierzchnie  

wyznaczone w części graficznej planów według granic  

obszarów („kolorów”), a nie tylko np. zabudowy, 

– w rubryce 10 – przez usługi publiczne rozumie się  

w szczególności usługi administracji, oświaty, nauki, kultury 

oraz ochrony zdrowia, 

– w rubryce 16 – suma wydatków gminy poniesionych na  

opracowanie planów uchwalonych w 2010 r. (niezależnie od 

tego, czy plan był przedmiotem umów cywilnoprawnych, czy 

też był sporządzony w ramach pracy jednostek  

organizacyjnych gminy); należy podać wydatki poniesione na 

opracowanie ww. planów w całym okresie ich sporządzania 

(nie tylko w 2010 r., ale i wcześniej); wydatki gminy poniesione 

na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego to suma kwot wypłaconych na podstawie  

faktur z tytułu umów cywilnoprawnych, jak i np. koszty  

osobowe (gdy plan opracowywano w ramach pracy jednostek  

organizacyjnych gminy) oraz wydatki poniesione na nabycie 

podkładów mapowych, sporządzenie mapy ewidencyjnej,  

powielanie materiałów, uzgadnianie, rozsyłanie  

korespondencji, wydatki związane z wyłożeniem projektów 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do 

publicznego wglądu, postępowania przed sądem  

administracyjnym i inne czynności administracyjno-techniczne, 

o ile nie były przedmiotem ww. umów, 

– w rubryce 17 – średni koszt sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, których uchwalenie  

nastąpiło w 2010 r.; koszt ten powinien być obliczony jako  

iloraz sumy wydatków gminy poniesionych na opracowanie 

ww. planów w całym okresie ich sporządzania (nie tylko  

w 2010 r., ale i wcześniej) oraz łącznej powierzchni terenów 

objętych tymi planami wyrażonej w ha; wynik należy podać  

z dokładnością do 100 zł. 

 

Objaśnienia do działu 3 
 
Przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

w trakcie sporządzania należy rozumieć podjęcie przez gminę 
czynności mających na celu sporządzenie i uchwalenie  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub 
jego zmiany, rozpoczętych podjęciem przez radę gminy 
uchwały, o której mowa: 

1) w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  
o zagospodarowaniu przestrzennym, i niezakończonych przez 
wejście w życie planu w sposób określony w art. 28 ww.  
ustawy, 

2) w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
i niezakończonych przez wejście w życie planu w sposób 
określony w art. 29 ww. ustawy. 

W dziale 3 należy podać informacje na podstawie obydwu 
ww. ustaw: 
– w rubryce 1 – liczbę projektów miejscowych planów  

zagospodarowania przestrzennego, 
– w rubryce 2 – liczbę tych projektów planów, których  

sporządzanie trwa dłużej niż 3 lata, 
– w rubryce 3 – odpowiednią dla rubryki 1 powierzchnię gminy, 
– w rubryce 4 – powierzchnię gminy objętą projektami planów, 

stanowiącymi zmianę planów obowiązujących. 
 
Objaśnienia do działu 4 
 
Dział 4 dotyczy wyłącznie decyzji wydawanych w roku 

sprawozdawczym (tj. w 2010 r.) na podstawie ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  
przestrzennym, które były pozytywne. Należy podać: 

– w rubrykach 1 i 7 –  decyzje o ustaleniu lokalizacji  
inwestycji celu publicznego wydane na podstawie art. 50 ww. 
ustawy, 

– w rubrykach 2-6 i 8 – decyzje o ustaleniu warunków  
zabudowy wydane na podstawie art. 59 ww. ustawy, 

– w rubrykach 7 i 8 – dane z dokładnością do 0,1 ha. 


