
JAKI MOGĘ MIEĆ WPŁYW NA KSZTAŁT 
STUDIUM? 

••DZIAŁ 
SPOtECZElfiSTWA 

składanie wniosków 
dotyczących studium 

możliwość zapoznania 
się z projektowanymi 
rozwiązaniami - także 
w internecie; 
udział w dyskusji 
publicznej; 
możliwość złożenia 
uwag 

składanie wniosków 
o sporządzenie lub 
zmianę planów 
miejscowych 

opraco1Vanie bros:zuty: 

ETAPY 
SPORZĄDZANIA 

STUDIUM 

DZIAŁANIA 
SAMORZĄDU 

podjęcie przez Radę 
Gminy uchwały 
o przyst~icrniu do 
sporządzenia studium; 
Informacja 
przez ogłoszenie w prasie, 
w biuletynie, na stronie 
internetowej ; 
zawiadomienie 
odpowiednich organów 
I Instytucji; 

rozpatrzenie wniosków; 
spon:ądzenie projektu; 
uzysknnie uzgodnień 
i opinii wymaganyeh 
prawem; 

ogłoszenie o wyłożeniu; 
organizacja dyskusj i; 
przyjmowanie uwag; 

Rada Gminy g losuje nad 
projektem I uchwala 
studium rozstrzygając 
o złożonych uwagach; 

sporządzanie planów 
miejscowych 
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CO TO JEST STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 
(dalej STUDIUM}? 

Studium Jest zapisem zasad polityki przestrzennej gminy. Jest to dokument 
planistyczny sporządzany obowiązkowo I opracowywany dla obszaru całej 
gminy. Studium stanowi zobowiązanie samorządu odnośnie docelowej struktury 
przestrzennej gminy. Dokument tan stanowi przanlaslanla ustalań planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa i wytycznych określonych 
w koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju oraz uwzgltdnla strataglt 
rozwoju gminy. Mieszkańcy gminy I potencjalni Inwestorzy mogą na podstawia 
studium dowiedzieć sit co Jest planowana na obszarze gminy, Jakla Inwestycja są 
dopuszczalna. 

Stud ium odpowiada na potrzeby 
społeczności gminy, np. odnośnie 
przestrzeni zieleni i rekreacji, 

W studium wyznaczane są wytyczne 
odnośnie możliwej lokalizacji zabudowy, 
np. mieszkaniowej czy produkcyjnej, 
których nie mogą naruszać plany 
miejscowe. 

Studium wytycza strategię rozwoju inwestycji 
publicznych, np. komunikacji i infrastruktury 
technicznej. 

Z CZEGO SKŁADA SIĘ STUDIUM? 

Dokument studium uwzglfdnla: 
• aktualna utylkowanie terenu, 

infrasb uklurę, komunikację, 

• Istniejące plany miejscowe, 

• uwarunkowania gospodarcze 
I ekonomiczne, 

• uwarunkowania społeczne I kulturuwe, 
• uwarunkowania środowiska 

przyrodniczego, w tym obszary 
chronione, 

• warunki I Jakośt tycia mieszkańców, 

• oczekiwania mieszkańc6w, 
• plany inwe&IDrów, 

• potrzeby i motliwości rozwoju gminy, 
w tym bilans terenów zabudowy, 

• lad przestrzenny 

• szcagólne przepisy prawa. 
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KIERUNKI 
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Studium wymaga zachowania specyficznego trybu opracowania 
określonego w przepisach prawa (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym). 

Wszystkie działania muszą być podejmowane po kolei: 
• podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium (Rada Gminy) 
• ogłoszenie o możliwości składania wniosków (Wójt Gminy) 

• zawiadomienie organów o przystąpieniu do opracowania (Wójt Gminy) 
• rozpatrywanie wniosków i wykonanie projektu studium (Wójt gminy przy 

pomocy wielobranżowego zespołu projektantów) 

• sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dokumentu (Wójt 
Gminy przy pomocy wielobranżowego zespołu projektantów) 

• opinia do projektu studium gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej 

• uzgodnienie projektu studium z Zarządem Województwa i Wojewodą oraz 
z zależności od specyfiki gminy, np, RDO$ czy RZGW oraz wskazanie 
przez organy koniecznych zmian projektu studium 

• opinie do projektu studium innych organów i instytucji , m.in. starosta 
powiatowy, wojewódz.ki konserwator zabytków, gminy sąsiednie 

• korekta projektu studium zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami i opiniami 

(Wójt Gminy przy pomocy wielobranżowego zespołu projektantów) 
• wyłożenie projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

do publicznego wglądu 
• organizacja dyskusji publicznej w trakcie wyłożenia 

• składanie uwag do projektu studium i do prognozy 

• rozpatrzenie uwag (Wójt Gminy) 
• uchwalenie studium i rozstrzygnięcie uwag (Rada Gminy) 
• przedstawienie Wojewodzie studium celem sprawdzenia zgodności z 

prawem (Wójt Gminy) 

Rysunki Studium sporządza się na kopiach mapy topograficznej w skali 
od 1 :5000 do 1 :25000. 

Koszty sporządzenia studium obciążają budżet gminy. 
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JAKIE FUNKCJE PEŁNI STUDIUM? 

• określa zasady rozwoju przestrzennego gminy i lokalne zasady 
zagospodarowania 
• informuje o przestrzeni gminy - stanowi źródło wiedzy o zamiarach 
władz samorządowych dla właścicieli nieruchomości, mieszkańców 
i inwestorów 
• aktywizuje do działań przestrzennych • stwarza możliwość 
zagospodarowania nowych terenów inwestycyjnych 
• służy promocji gminy • np. poprzez wskazywanie obszarów 
atrakcyjnych inwestycyj n ie 
• wskazuje obszary sporządzenia planów miejscowych i przedstawia 
wytyczne do ich opracowania 
• kontroluje i koordynuje działania przestrzenne gminy 

JAK ZMIENIA SIĘ STUDIUM? 

Przeprowadzenie zmiany studium polega na 
wprowadzeniu poprawek I uzupełnień zarówno do 
części tekstowej jak I rysunkowej dokumentu. Nowe 
studium przedstawia się w postaci ujednoliconej 
wersji z wyróżnieniem zmian. 

Zmiana Studium Gminy Cedry Wielkie wynika z konieczności 
dostosowania dokumentu do obecnych wymagań prawnych, 
weryfikacji ustaleń dla terenów inwestycyjnych, aktualizacj i danych 
oraz strategii rozwoj u gminy. 

... • 

Przeprowadzana procedura formalno- prawna 
( opisana na stronie 5) dotyczy tald:e opracowania 
zmiany studium. 

CZYM RÓŻNI SIĘ STUDIUM OD PLANU MIEJSCOWEGO? 

Plan miejscowy sporządza się zgodnie z zapisami studium, ustalenia planu nie 
mogą naruszać ustaleń studium. Studium stanowi główną wytyczną dla planów 
miejscowych. 

Porównanie głównych cech studium i planu miejscowego 
ced,a studium plan miejscowy 

status prawny n te jest przepisem powszechnie stanowi pn:cpis pł'awa łok;,,ln'!go d la 
obowiązującym, ~ e samorząd gmin.ny w~tłoch mieszkariców, wtaściciełi 
pny sporządzaniu planów miejscowych nieruchomości, Inwestorów 

rorma zapi$6w tćlwiera og6tne wytya.ne k:ierunkowe uwiera szaeg61owe ustalenia 
dotyc;zĄcc u ,gosPodarowonia i u budowy pneznaC2enia t~enów i %Mady 

ks:zrnltowonio zabudowy bqd,ą.cc 
podstawą do sporzQdzanii'l projektów 
do pozwolenJa na budowę 

obszar opraoowan ia obejmuje całą gminę obej muje fragment obszaru gminy, np . 
poJed'ynC2'a dliałka, 1ragmet1t 
mi-cjscowoł<;i, obręb gcod~yjny 

obowiązek jest obllgatoryjnym dokumen tem za.leży od potrzeb gminy, prawnie 
sporządZanla planlstyeznym dopuszczalna j est sytuaCJa braku płanu 

Gmina Cedry Wielkie posiada w całości pokrycie planami miejscowymi. co określa 
jednoznacznie zasady zagospodarowania i znacznie skraca proces inwestycyjny. Zmiana 
studium jest podstawą do zmiany planow miejscowych poszczególnych miejscowości . 
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