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1. Podstawa prawna opracowania 
 

 Sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy wynika z art. 32 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1945 z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą pzp”. Zgodnie z tym przepisem w celu oceny 

aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wójt dokonuje analizy zmian 

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i 

opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania, w nawiązaniu do ustaleń Studium, analizując 

złożone wnioski w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego oraz wydane decyzje 

administracyjne mające wpływ na zagospodarowanie przestrzenne gminy.  

 Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy pzp, Wójt przekazuje Radzie Gminy wyniki analizy zmian 

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, po uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistyczno-

architektonicznej, przynajmniej raz w czasie kadencji Rady Gminy. Przy podejmowaniu uchwały Rada 

Gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność Studium albo planu miejscowego z wymogami 

wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1. ustawy pzp. 

 

2. Cel i zakres opracowania 
 

 Celem niniejszego opracowania jest określenie stopnia aktualności Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowiec, a także obowiązujących na terenie 

gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

 W celu określenia stosownych działań w kreowaniu polityki przestrzennej w gminie, efektem 

analizy będzie: 

a) ocena dokumentów planistycznych pod kątem zgodności z przepisami z zakresu 

planowania przestrzennego i ustaw pokrewnych, 

b) ocena dokumentów planistycznych w świetle dokonanych zmian przeznaczenia terenów, 
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c) ocena zgodności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 

obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

 

3. Narzędzia wykorzystane do opracowania analizy 

 
Do pracy nad analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Grabowiec wykorzystano 

szereg narzędzi udostępnionych przez bezpłatne oprogramowanie branżowe QGIS. 

 Oprogramowanie klasy GIS (ang. Geographic Information System) stało się bardzo 

popularnym oraz na co dzień stosowanym narzędziem informatycznym, którego najważniejsze 

funkcje umożliwiają wprowadzanie, gromadzenie oraz analizowanie szeregu danych przestrzennych. 

 W celu wykonania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Grabowiec, 

wykorzystano bezpłatne oprogramowanie open source QGIS w wersji 2.18. Dzięki możliwościom 

tego oprogramowania, dla obszaru całej gminy zostały przeanalizowane dane przestrzenne 

obejmujące m.in.: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowiec oraz 

obszary przewidziane w Studium pod zabudowę, uwzględniające planowane przeznaczenie 

terenu, 

 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz obszary przeznaczone w planach 

miejscowych pod zabudowę, 

 zasięg obszarów, dla których gmina jest w trakcie sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, 

 wskazanie obszarów przewidzianych do opracowania lub zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, na podstawie wykonanych analiz przestrzennych. 

 

4. Zagospodarowanie przestrzenne gminy Grabowiec 
 

 Gmina Grabowiec leży w południowo – wschodniej części województwa lubelskiego w 

powiecie zamojskim. Położona jest w odległości około 32 km od Zamościa oraz około 100 km od 
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Lublina. Grabowiec graniczy od północy z gminami Kraśniczyn, Wojsławice, Uchanie; od wschodu z 

gminą Trzeszczany; od zachodu z gminą Sitno; od południa z gminą Miączyn a od zachodu z gminą 

Skierbieszów. Gmina jest dobrze skomunikowana. Układ dróg powiatowych i gminnych zapewnia 

lokalne połączenia z poszczególnymi miejscowościami gminy a także z drogami wyższej kategorii 

położonymi poza jej granicami (krajową nr 74 oraz wojewódzkimi nr 843 i 846). Gmina Grabowiec 

jest gminą wiejską, dzieli się na 26 obrębów, zajmuje powierzchnię ok. 128,9 km2. Gminę zamieszkuje 

4 082 osoby, a gęstość zaludnienia wynosi 32 os/km2. 

Tabela 1 Wykaz obrębów ewidencyjnych wraz z powierzchniami 

LP. NUMER POWIERZCHNIA [ha] NAZWA OBRĘBU 

1 062002_2.0001 114,1 BRONISŁAWKA 

2 062002_2.0002 1211,6 BEREŚĆ 

3 062002_2.0003 782,8 CIESZYN 

4 062002_2.0004 190,5 CZECHÓWKA 

5 062002_2.0005 278,0 DAŃCZYPOL 

6 062002_2.0006 345,0 GRABOWCZYK 

7 062002_2.0007 1367,4 GRABOWIEC 

8 062002_2.0008 1531,9 GÓRA GRABOWIEC 

9 062002_2.0009 130,6 HENRYKÓWKA 

10 062002_2.0010 317,4 HOŁUŻNE 

11 062002_2.0011 479,5 MAJDAN TUCZĘPSKI 

12 062002_2.0012 703,3 ORNATOWICE 

13 062002_2.0013 95,4 KOLONIA ORNATOWICE 

14 062002_2.0014 537,1 ROGÓW 

15 062002_2.0015 247,1 SIEDLISKO 

16 062002_2.0016 364,9 SKIBICE 

17 062002_2.0017 434,8 SKOMOROCHY DUŻE 

18 062002_2.0018 604,6 SKOMOROCHY MAŁE 

19 062002_2.0019 176,7 SZCZELATYN 

20 062002_2.0020 602,6 SZYSTOWICE 

21 062002_2.0021 1009,2 TUCZĘPY 

22 062002_2.0022 545,1 WOLICA UCHAŃSKA 

23 062002_2.0023 441,8 WÓLKA TUCZĘPSKA 

24 062002_2.0024 181,4 ŻURAWLÓW 

25 062002_2.0025 55,8 KOLONIA BIAŁOWODY 

26 062002_2.0026 96,8 KOLONIA OBŁYCZYN 

 Na obszarze gminy przeważają użytki rolne, które stanowią 81% powierzchni gminy. Łąki 

stanowią 11% powierzchni gminy i zlokalizowane są głównie w jej zachodniej części. Pastwiska 

stanowią 1% powierzchni. Grunty leśne i zadrzewione zajmują 7%. Większa część to lasy 

glebochronne, stabilizujące gleby podlegające erozji wąwozowej. Lasy pokrywają głównie 
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południową część gminy. Są to lasy grabowe, dębowe, rzadziej brzozowe. Pozostałą powierzchnię 

zajmują tereny zabudowy, przeważnie zagrodowej. 

 Gmina Grabowiec jest gminą typowo rolniczą, co potwierdza powierzchnia użytków rolnych. 

Gleby gminy Grabowiec odznaczają się bardzo dobrą jakością. Na 81% gruntów ornych w gminie 

gleby klas I–III zajmują aż 77%. Z czego gleby klasy I stanowią 5,3%, gleby klasy II 23,3%, a klasy III 

48,4%. Dominują gleby bardzo dobre - czarnoziemy oraz dobre - gleby brunatne. Gleby te należą do 

najbardziej urodzajnych w kraju. 

 Ze względu na bardzo dobre warunki rolnicze, prawie cały obszar gminy zajmują tereny 

rolnicze. Występują tu jedynie niewielkie kompleksy leśne. Gmina charakteryzuje się niską lesistością 

kształtującą się na poziomie 10,3%. Jest to wskaźnik niższy od wskaźnika dla powiatu zamojskiego, 

województwa lubelskiego czy kraju. Lesistość w powiecie i województwie wynosi 23,3% natomiast 

dla kraju jest to 30,8%. 

 W gminie ośrodkiem administracyjno-usługowym jest miejscowość Grabowiec z zabytkowym 

układem ulic w centrum miejscowości. Stanowi siedzibę władz samorządowych oraz pełni funkcję 

skoncentrowanego ośrodka usługowego mieszkalnictwa dla ludności nierolniczej oraz rozwoju 

drobnego przemysłu, przetwórstwa płodów rolnych i materiałów budowlanych oraz ponadlokalnego 

ośrodka w zakresie szkolnictwa średniego i turystyki. Pozostałe miejscowości to typowe ulicówki, 

gdzie zlokalizowana jest głównie zabudowa związana z produkcją żywności, uzupełniona 

podstawowymi usługami. Wiele miejscowości ma szansę rozwoju w kierunku agroturystyki, 

wypoczynku i rekreacji ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu, co wpływa na wysokie walory 

krajobrazowe. 
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Rysunek 1 Mapa gminy Grabowiec w podziale na obręby ewidencyjne 

(

Źródło: opracowanie własne) 

5. Analiza spójności Studium ze Strategią Rozwoju Gminy Grabowiec na lata 2015 
- 2025  
 

 Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec wskazuje Misję dla Gminy Grabowiec, którą jest 

stworzenie mieszkańcom gminy najlepszych warunków do życia i rozwój infrastruktury, usług 

publicznych oraz wszechstronny rozwój gospodarki. Natomiast wizja brzmi następująco: Gmina 

Grabowiec w 2020 roku to miejsce atrakcyjne dla mieszkańców i turystów, promujące 

przedsiębiorczość i przyjazne dla środowiska naturalnego.   
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 W celu realizacji misji i wizji wskazano poniższe cele strategiczne, dla których określono cele 

operacyjne.  

Cel strategiczny I: Wzrost konkurencyjności gminy Grabowiec poprzez rozwój inwestycji przyjaznych 

środowisku. 

Cele operacyjne: rozbudowa infrastruktury technicznej w gminie Grabowiec oraz wykorzystanie 

potencjału gminy Grabowiec w zakresie odnawialnych źródeł energii i promocji gospodarki 

niskoemisyjnej. 

Cel strategiczny II: Wspieranie lokalnej gospodarki i wykorzystanie walorów przyrodniczo-

krajobrazowych do rozwoju potencjału turystycznego gminy Grabowiec. 

Cele operacyjne: wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Grabowiec i dostosowanie 

rolnictwa do potrzeb gospodarki oraz rozwój turystyki w oparciu o lokalne zasoby i walory 

środowiska naturalnego. 

Cel strategiczny III: Rozwój kapitału ludzkiego i przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu 

mieszkańców. 

Cele operacyjne: podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej i społecznej na terenie 

gminy oraz podnoszenie kompetencji kapitału ludzkiego oraz promocja edukacji przez całe życie.  

Natomiast w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Grabowiec wskazano sześć głównych punktów polityki rozwoju gminy, mianowicie:  

1. wstrzymanie odpływu ludności, 

2. samoorganizacja rolników w dziedzinach: skupu płodów rolnych, ich magazynowania i 

ewentualnego wstępnego przetwórstwa, 

3. dalsze wzmacnianie roli ośrodka gminnego poprzez tworzenie odpowiednio zorganizowanego 

centrum kulturalno - usługowego i szkoleniowego, 

4. organizacja obsługi turystyki i rekreacji, 

5. poprawa warunków jazdy na podstawowych trasach przechodzących przez obszar gminy, 

6. promocja gminy. 

 Wskazana w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Grabowiec polityka rozwoju gminy odpowiada wyznaczonym w Strategii rozwoju celom 

strategicznym i operacyjnym koncentrującym się na trzech zagadnieniach dotyczących wzrostu 

konkurencyjności gminy, wspierania lokalnej gospodarki oraz rozwoju kapitału ludzkiego. Ww. 
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punkty polityki rozwoju gminy jak najbardziej zawierają się w celach strategicznych wyznaczonych w 

strategii gminy, ponieważ każdy z nich ma zdecydowany wpływ na konkurencyjność gminy, a także 

rozwój lokalnej gospodarki oraz rozwój kapitału ludzkiego. Zatem Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowiec jest zgodne ze Strategią rozwoju gminy 

Grabowiec. 

6. Analiza i ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Grabowiec 
 

Stan formalno-prawny  

 Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Grabowiec zostało przyjęte uchwałą Rady Gminy w Grabowcu Nr XX/91/2000 z dnia 15 listopada 

2000 r. Następnie było dwukrotnie zmieniane niżej wymienionymi uchwałami: 

 Uchwała nr XIII/65/07 Rady Gminy w Grabowcu z dnia 6 grudnia 2007 r. – zmiana 

dotyczyła wówczas planowanej oczyszczalni ścieków w Grabowcu, 

 Uchwała nr XXX/182/2014 Rady Gminy w Grabowcu z dnia 7 lutego 2014 r. – zmiana 

dotyczyła wprowadzenia terenów usług w miejscowości Tuczępy; wprowadzenia 

terenów do zalesienia w miejscowości Skomorochy Duże; rekultywacji składowiska 

odpadów w kierunku terenów zielonych w miejscowości Grabowiec; wprowadzenia 

terenów produkcji, składów, magazynów i usług w miejscowościach Bronisławka i 

Szystowice; wprowadzenia terenów zabudowy zagrodowej w miejscowościach: 

Grabowiec, Siedlisko, Bronisławka, Dańczypol; lokalizacji stawu w miejscowości 

Grabowiec; likwidacji terenu przeznaczonego pod oczyszczalnię ścieków w miejscowości 

Grabowiec; wprowadzenia terenów sportu i rekreacji w miejscowości Grabowiec Góra; 

wprowadzenia terenów biogazowni w miejscowościach: Szczelatyn, Żurawlów, Rogów; 

wprowadzenia drogi gminnej w miejscowości Bronisławka; wyznaczenia granic strefy 

ochronnej od elektrowni wiatrowych projektowanych na terenie gminy Grabowiec w 

obrębie sołectw Bereść, Grabowiec – Góra, Kolonia Obłyczyn. 

 Obecnie procedowana jest kolejna zmiana obowiązującego Studium, którą zainicjowały niżej 

wymienione uchwały: 
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 Uchwała nr XXVI/129/2017 Rady Gminy Grabowiec z dnia 12 października 2017 roku w 

sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Grabowiec, 

 Uchwała nr XXXII/166/2018 Rady Gminy Grabowiec z dnia 28 czerwca 2018 roku w 

sprawie przystąpienia do zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec. 

Obecnie sporządzana zmiana Studium dotyczy wskazania terenów zabudowy zagrodowej w 

miejscowościach Bronisławka, Góra Grabowiec i Grabowiec; wskazania terenów do zalesień w 

miejscowościach Bereść i Dańczypol; wskazania terenów pod lokalizację stawów w miejscowości 

Szczelatyn oraz dopuszczenia stawów w terenach rolniczych w Ornatowicach. 

Wszystkie ww. zmiany dotyczą konkretnych obszarów i wprowadzają zmiany w szczególności 

w zakresie możliwego przeznaczenia terenu. Zmiany takie wynikają z bieżącej aktualizacji polityki 

przestrzennej gminy oraz weryfikacji przez gminę składanych wniosków o zmianę Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Władze gminy podejmowały niezbędne działania dotyczące 

zmiany Studium bez zbędnej zwłoki aktualizując dokument w takim zakresie, w jakim to było 

możliwe. 

 Obowiązujące Studium gminy Grabowiec, uchwalone w 2000 roku, zostało opracowane na 

podstawie nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Od tego czasu, nie tylko obowiązuje już nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku, ale nastąpiła też istotna zmiana przepisów w tejże 

ustawie mająca wpływ na zakres dokumentu, jakim jest Studium. Obecnie na potrzeby studium 

konieczne jest opracowanie szczegółowych analiz środowiskowych, społecznych i finansowych oraz 

opracowanie bilansu terenów, które to stanowią materiały wejściowe do określenia kierunków 

zagospodarowania przestrzennego.   

W ramach opracowywanych poszczególnych zmian Studium aktualizacji poddawane były 

niektóre elementy ogólne, których konieczność zweryfikowania wynikała ze zmienionych przepisów 

nadrzędnych. Podczas opracowywania aktualnie III zmiany Studium, po wykonaniu odpowiednich 

analiz został sporządzony dla obszaru całej gminy bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

zakresie, w jakim dotyczy zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Zakres bilansu 
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wynika z charakteru wprowadzanych korekt w kierunkach zagospodarowania przestrzennego. 

Sporządzając bilans terenów oszacowano możliwości lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o 

w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostek 

osadniczych oraz możliwości lokalizowania nowej zabudowy na obszarach przeznaczonych pod 

zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ale znajdujących się poza 

obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej jednostek 

osadniczych. Określono „chłonność” terenów i porównano z zapotrzebowaniem na zabudowę 

określonym na podstawie analiz, a w szczególności prognoz demograficznych i możliwości 

finansowych gminy. W wyniku tych porównać stwierdzono, iż możliwe jest wyznaczenie nowych 

terenów zabudowy zagrodowej.  

Wprowadzone do dokumentu Studium zmiany są wyraźnie wskazane w tekście Studium jak 

również na rysunku. Natomiast pierwotny tekst i rysunek Studium wymaga dłuższej analizy w 

zakresie wewnętrznej spójności zapisów. Co do rysunku Studium należy podkreślić, iż Studium gminy 

zostało uchwalone w 2000 roku, kiedy techniki wizualizacji map oraz możliwości programów 

komputerowych były na znacznie niższym poziomie niż obecnie. W związku z tym czytelność mapy 

nie jest zadowalająca. Należy podkreślić, iż przy skali opracowania 1: 10 000 często grubość kreski na 

rysunku Studium odpowiada wartości terenowej od dziesięciu do kilkudziesięciu metrów w terenie, a 

więc szerokości jednej lub nawet dwóch działek ewidencyjnych, co znacznie utrudnia interpretację 

rysunku. W przypadku realizacji Studium w technologii GIS, charakteryzującej się dużą dokładnością 

projektową, znaczna część tych błędów zostałaby wyeliminowana.  

Dotychczas opracowane zmiany Studium wynikały z konieczności aktualizacji polityki 

przestrzennej gminy, lub jej dostosowania do możliwości rozwojowych danego obszaru gminy oraz z 

wniosków mieszkańców o zmianę Studium czy też miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Studium Gminy Grabowiec zmieniane było tylko dwa razy. Niebawem minie 19 lat 

od uchwalenia dokumentu Studium a obecnie jest ono dopiero w trakcie trzeciej zmiany. Jednak 

potrzeba wprowadzenia nawet stosunkowo niedużej ilości zmian świadczy o zmieniających się 

kierunkach zagospodarowania przestrzennego na poszczególnych obszarach gminy oraz o 

wzrastającej świadomości organów gminy, które dążą do zaspokojenia potrzeb mieszkańców i 

inwestorów. Dlatego też w przypadku konieczności podjęcia kolejnej zmiany Studium należy 

rozważyć kompleksową aktualizację polityki przestrzennej gminy. Wówczas celem takiej zmiany 
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byłaby nie tylko weryfikacja i aktualizacja kierunków polityki przestrzennej gminy, ale także 

doprowadzenie dokumentu do zgodności z  obowiązującymi przepisami. Taka zmiana Studium 

doprowadziłaby także do uaktualnienia uwarunkowań Studium, którego większość treści i odniesień 

do przepisów odrębnych zostało opracowane w 2000 roku.  

 Jednak pomimo wymienionych niedoskonałości obowiązującego Studium w zupełności 

spełnia ono cel, któremu ma służyć – to jest wytycznych do opracowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, dlatego ostateczna decyzja o kompleksowej aktualizacji 

obowiązującego dokumentu musi być podjęta po szczegółowej analizie, w tym w zakresie kosztów 

opracowania zmiany Studium w granicach administracyjnych gminy. Koszty te mogą być 

bezpośrednie – wartość zamówienia nowego dokumentu jak i pośrednie tj. dotyczące skutków 

finansowych i społecznych takiej zmiany. 

 

Zgodność ustaleń Studium z Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Lubelskiego 

 Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu przestrzennym Studium sporządza się 

z uwzględnieniem zasad określonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowiec zostało 

przyjęte w roku 2000 tj. na 15 lat przed przyjęciem obowiązującego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Lubelskiego. Pomimo tak dużego odstępu czasowego pomiędzy 

opracowaniem obu dokumentów ustalenia obowiązującego Studium w większości wpisują się w 

wytyczne dla gminy wynikające z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Lubelskiego. Wynika to przede wszystkich z niezmiennych bardzo dobrych uwarunkowań do 

kształtowania produkcji rolniczej. Z kolei zgodność w zakresie warunków ochrony przyrody w 

występujących na obszarze gminy form ochrony przyrody została zachowana poprzez przyjęcie w 

2015 r. II zmiany Studium. Z oczywistych jednak względów Studium nie uwzględnią wszystkich 

wytycznych z Planu Województwa. Analiza ustaleń obu dokumentów wykazała, iż Studium Gminy 

Grabowiec nie odnosi się do wytycznych zawartych w PZPW Lubelskiego w zakresie realizacji 

suchego zbiornika na rzece Wolicy, który miałby być realizowany na pograniczu gmin Grabowiec i 

Skierbieszów. 
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7. Analiza i ocena obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego na terenie gminy Grabowiec 
 

 Gmina Grabowiec ma pełne pokrycie obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowani 

przestrzennego. W gminie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2002 

roku obejmujący znaczną część gminy. Obowiązują też 4 plany miejscowe, będące zmianą ww. 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które sumarycznie z planem z 2002 

pokrywają obszar całej gminy. 

 Zgodność ww. planów z przepisami ustawy pzp oraz Rozporządzeniem w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 

zadowalająca. Jedynie plan z 2002 roku wymaga dostosowania do obecnie obowiązujących 

przepisów z zakresu planowania przestrzennego, ponieważ został sporządzony i uchwalony na 

podstawie nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Plan ten nie zawiera ustaleń dotyczycących m.in.: minimalnego i maksymalnego wskaźnika 

intensywności zabudowy, maksymalnej wielkości powierzchni zabudowy a także wysokości 

budynków w jednostkach metrycznych. Ponadto w obszarze planu występują obszary siedliskowe 

Natura 2000, które obejmują rezerwat przyrody Wygon Grabowiecki i rezerwat Rogów, a także 

obszar Natura 2000 o nazwie Dolina Wolicy, jednak plan nie odnosi się do ich występowania ze 

względu na ustanowienie tych obszarów po uchwaleniu przedmiotowego planu. Największym 

mankamentem tego planu jest skala 1:10000, w jakiej sporządzony jest rysunek planu, co jest 

sprzeczne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i może budzić wątpliwości interpretacyjne 

dotyczące np. przebiegu granic przeznaczeń terenów.  

 Uznaje się, iż obowiązujące plany są zgodne z obowiązującym Studium, gdyż każde przyjęcie 

planu poprzedzone było opracowaniem Studium lub jego zmiany. Co więcej w każdym planie 

zgodność z ustaleniami Studium na dzień jego przyjęcia została stwierdzona w uchwale o przyjęciu 

planu przez Radę Gminy Grabowiec.  

 Należy zwrócić uwagę, iż plany miejscowe oznaczone w poniższej tabeli numerami od 2 do 5 

zostały zatytułowane, jako zmiana miejscowego planu, zatem nazwa tych planów wskazuje, że może 

zostać dla nich opracowany tekst i rysunek jednolity. W praktyce jednak plany te pełnią rolę nowych 



ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY GRABOWIEC 
ZA LATA 2015 - 2018 

14 
 

uchwał – opracowanych, jako nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w pełnym 

zakresie, co w granicach ich opracowania spowodowało uchylenie dotychczas obowiązującego planu. 

Biorąc pod uwagę również to, że plany te zastępują w swoim zakresie stary plan opracowany w 

oparciu o inne przepisy oraz na mapie w skali 1:10000, nie jest możliwe opracowanie tekstu i rysunku 

jednolitego dla zmiany tych planów.  

 Warto podkreślić, iż pomimo pewnych braków w planie z 2002 roku i sporządzenia go 

w skali 1:10000, co może powodować wątpliwości interpretacyjne co do przebiegu granic 

przeznaczeń terenu, obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminie 

Grabowiec spełniają rolę, jakiej służą. Plany te ustalają przeznaczenie terenów przy uwzględnieniu 

zasad zrównoważonego rozwoju. Inną zaletą wynikającą z pokrycia całej gminy miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego jest możliwość właściwego kształtowania przestrzeni gminy. 

Szczegółową ocenę zgodności planów miejscowych z przepisami oraz Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego przedstawia tabela nr 2. 

 Zgodnie z danymi opracowanymi na potrzeby bilansu terenów do III zmiany Studium we 

wszystkich obszarach o zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej jednostek osadniczych wolne 

od zabudowy jest około 142 ha. Ponadto obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego poza tymi obszarami przewidują możliwość lokalizowania zabudowy mieszkaniowej, 

zagrodowej i usługowej na powierzchni około 241 ha. Dane te jasno wskazują, iż w obowiązujących 

planach miejscowych gminy Grabowiec są duże rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

Dlatego też, zgodnie z wynikami sporządzonego bilansu terenów, możliwe jest wyznaczanie w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jedynie nowych terenów przeznaczonych 

pod zabudowę zagrodową, co wynika w głównej mierze z rolniczego charakteru gminy. 
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Tabela 2 Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Lp. 

 

Nazwa mpzp 

 

Uchwała w 

sprawie 

uchwalenia 

MPZP (Nr / z 

dnia) 

Zgodność z przepisami Ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

Rozporządzeniem w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Zgodność z pozostałymi 

przepisami prawa 

Zgodność ze Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Uwagi 

1.  

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Gminy Grabowiec 

obejmujący obszar 

znajdujący się w jej 

granicach 

administracyjnych  

(z wyłączeniem 

obszarów, dla 

których przejęte 

zostały zmiany 

planu) 

 

Nr III/21/02  

z dnia  31.12. 

2002 r. 

Plan sporządzony i uchwalony na podstawie 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym. Zakres ustaleń planu częściowo nie 
odpowiada wymogom stawianym w obecnie 

obowiązujących przepisach z zakresu planowania 
przestrzennego. Plan nie ustala: minimalnego 

i maksymalnego wskaźnika intensywności 
zabudowy, maksymalnej wielkości powierzchni 

zabudowy a także wysokości budynków 
w jednostkach metrycznych. 

Rysunek planu opracowany w skali, 1: 10000 co 
jest niezgodne z przepisami z zakresu planowania 

przestrzennego i może budzić wątpliwości 
interpretacyjne dotyczące przebiegu granic 

przeznaczeń terenów. 

W obszarze planu nie ma 

obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią. Obszar 

planu położony częściowo 

w obszarze  oraz w otulinie 

Skierbieszowskiego Parku 

Krajobrazowego w bezpośrednim 

sąsiedztwie Grabowiecko - 

Strzeleckiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. W 

obszarze planu znajduje się 

rezerwat przyrody Wygon 

Grabowiecki i rezerwat Rogów a 

także pomniki przyrody.  Ponadto 

w obszarze planu występują 

obszary siedliskowe Natura 2000 

które obejmują oba ww. 

rezerwaty a także obszar Natura 

2000 o nazwie Dolina Wolicy – w 

planie brak jest odniesienia do 

wymienionych elementów ze 

względu na ustanowienie tych 

obszarów po uchwaleniu 

przedmiotowego planu. 

Plan jest zgodny z obowiązującym Studium. Plan został w części 
uchylony poprzez wejście w 

życie zmian planów 
wskazanych w pozycjach 2- 

5. 

2.  

Zmiana 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Gminy Grabowiec 

dla obszaru 

położonego w 

miejscowości 

Nr 
XXX/142/2009 

z dnia 
14.08.2009 r. 

Plan sporządzony i uchwalony na podstawie 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.  Plan nie ustala 
minimalnego i maksymalnego wskaźnika 

intensywności zabudowy. 
Rysunek planu opracowany w skali 1: 1000 na 

podkładzie mapy zasadniczej. Rysunek jest czytelny 
i umożliwia jednoznaczne zidentyfikowanie 

oznaczeń i przebiegu linii. 

W obszarze planu nie ma 
obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią ani 
obszarów chronionych z zakresu 
przepisów o ochronie przyrody. 

Plan jest zgodny z obowiązującym Studium, 
potwierdza to fakt, iż na dzień przyjęcia planu 
jego zgodność z ustaleniami Studium została 

stwierdzona w uchwale planu przez Radę Gminy 
Grabowiec. 

Plan stanowi zmianę planu 
przyjętego uchwalą Nr 
III/21/02 z dnia  31.12. 

2002 r. Brak 
opracowanego rysunku i 
tekstu jednolitego planu. 

Plan został w części 
uchylony poprzez wejście 

w życie zmiany planu 
wskazanej w pozycji 4 
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Grabowiec  

3.  

Zmiana 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Gminy Grabowiec 

dla obszarów 

położonych w 

miejscowościach: 

Bronisławka, 

Ornatowice i 

Grabowiec Góra. 

Nr 
XXX/143/2009  

z dnia 
14.08.2009 r. 

Plan sporządzony i uchwalony na podstawie 

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

Rysunek planu opracowany w skali 1: 5000 na 

podkładzie mapy zasadniczej, co jest zasadne przy 

sporządzaniu planu  w celu przeznaczenia gruntów 

do zalesienia. Rysunek jest czytelny i umożliwia 

jednoznaczne zidentyfikowanie oznaczeń i 

przebiegu linii. 

W obszarze planu nie ma 
obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią ani 
obszarów chronionych z zakresu 
przepisów o ochronie przyrody. 

Plan jest zgodny z obowiązującym Studium, 
potwierdza to fakt, iż na dzień przyjęcia planu 
jego zgodność z ustaleniami Studium została 

stwierdzona w uchwale planu przez Radę Gminy 
Grabowiec. 

Plan stanowi zmianę planu 
przyjętego uchwalą Nr 
III/21/02 z dnia  31.12. 

2002 r. 

 

4.  

Zmiana 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Gminy Grabowiec 

Nr VI/25/2015 
z dnia 

30.04.2015 r. 

Plan sporządzony i uchwalony na podstawie 

ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób zapisu 

planistycznego oraz zakres ustaleń planu jest 

zgodny z wymogami stawianymi w obecnie 

obowiązujących przepisach. Plan ustala niezbędne 

wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy. 

Rysunek planu opracowany w skali 1: 1000 na 

podkładzie mapy zasadniczej. Rysunek jest czytelny 

i umożliwia jednoznaczne zidentyfikowanie 

oznaczeń i przebiegu linii. 

W obszarze planu nie ma 
obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią ani 
obszarów chronionych z zakresu 
przepisów o ochronie przyrody. 

Plan jest zgodny z obowiązującym Studium, 
potwierdza to fakt, iż na dzień przyjęcia planu 
jego zgodność z ustaleniami Studium została 

stwierdzona w uchwale planu przez Radę Gminy 
Grabowiec. 

Plan stanowi zmianę planu 
przyjętego uchwalą Nr 
III/21/02 z dnia  31.12. 

2002 r. 

 

5.  

Zmiana 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Gminy Grabowiec 

Nr VI/26/2015 
z dnia 

30.04.2015 r. 

Plan sporządzony i uchwalony na podstawie 

ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób zapisu 

planistycznego oraz zakres ustaleń planu jest 

zgodny z wymogami stawianymi w obecnie 

obowiązujących przepisach. Plan ustala niezbędne 

wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy. 

Rysunek planu opracowany w skali 1: 2000 na 
podkładzie mapy zasadniczej. Rysunek jest czytelny 

i umożliwia jednoznaczne zidentyfikowanie 
oznaczeń i przebiegu linii. 

W obszarze planu nie ma 

obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią ani 

obszarów chronionych z zakresu 

przepisów o ochronie przyrody. 

Plan jest zgodny z obowiązującym Studium, 
potwierdza to fakt, iż na dzień przyjęcia planu 
jego zgodność z ustaleniami Studium została 

stwierdzona w uchwale planu przez Radę Gminy 
Grabowiec. 

Plan stanowi zmianę planu 
przyjętego uchwalą Nr 
III/21/02 z dnia  31.12. 
2002 r. Plan wyznacza 

tereny lokalizacji 
elektrowni wiatrowych 

wraz z ich strefą 
oddziaływania. Na dzień 
opracowania niniejszej 
analizy obowiązujące 
przepisy nadrzędne 

powodują, iż 
zainwestowanie tych 

obszarów jest 
ekonomicznie 

nieuzasadnione 
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8. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie 

opracowywania, jako rezultat składanych wniosków o zmianę 

obowiązujących dokumentów planistycznych.    
 

Kształtowanie polityki przestrzennej gminy powinno podlegać systematycznej ocenie 

zarówno w formie dokumentów takich jak niniejsza analiza zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym jak i w doraźnych działaniach gminy. Działania te mogą przejawiać się głównie 

poprzez podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do zmian dokumentów planistycznych, 

w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a gdy to jest 

konieczne poprzez wyprzedzające opracowanie zmiany Studium. W analizowanym okresie 

przyjęto trzy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowiec, są to:  

  Uchwała Nr XXV/124/2017 z dnia 25.08.2017 r.  

  Uchwała Nr XXVI/130/2017 z dnia 12.10.2017 r.  

  Uchwała Nr XXXII/167/2018 z dnia 28.06.2018 r.   

 

Przyjęte uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wynikają zarówno z próby rozpatrzenia wniosków o zmianę miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego jak i realizacji w sposób bieżący polityki 

przestrzennej gminy określonej w Studium. Składane wnioski mieszkańców i inwestorów 

dotyczą głównie zmiany przeznaczenia terenu, ale również wskazania dodatkowych 

dopuszczeń, rozszerzenia zakresu dozwolonych funkcji lub zmiany konkretnych parametrów 

i wskaźników zabudowy. 

Należy podkreślić, że przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, dla obszarów objętych wnioskami jest racjonalne z kilku względów. Przede 

wszystkim miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi być sporządzony zgodnie 

z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Grabowiec. Zatem każda ze zmian planu musi odbyć się z uwzględnieniem polityki 

przestrzennej gminy określonej w Studium. Po drugie, w trakcie opracowania planu 

miejscowego sporządza się prognozę skutków finansowych jego przyjęcia. Na jej podstawie 

może okazać się, że przyjęcie planu miejscowego jest nieuzasadnione. Wówczas można 



ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY GRABOWIEC 
ZA LATA 2015 - 2018 

18 
 

odstąpić od jego sporządzania. Po trzecie przystąpienie do zmiany planów miejscowych dla 

obszarów, o które wnioskują mieszkańcy z jednej strony jest przejawem otwartości władz 

gminy na pojedyncze inicjatywy, a z drugiej strony pozwala w szybki sposób zweryfikować te 

wnioski z ogółem mieszkańców i osób zainteresowanych poprzez możliwość składania 

wniosków i uwag oraz instytucjami odpowiedzialnymi za opiniowanie i uzgadnianie 

w zakresie zgodności ustaleń planu z przepisami odrębnymi. Biorąc pod uwagę powyższe 

uzasadnione jest kontunuowanie prac nad zmianami planu miejscowego wynikającymi ze 

wskazanych wyżej uchwał Rady Gminy Grabowiec. Ponadto uzasadniona jest kontynuacja 

przyjętego toku weryfikacji wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

 

9.  Decyzje o warunkach zabudowy 
 

Zgodnie z art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w przypadku braku planu miejscowego zmiana zagospodarowania terenu wymaga ustalenia, 

w drodze decyzji, warunków zabudowy. Na obszarze całej gminy Grabowiec obowiązują 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i wyłącznie za ich pośrednictwem 

realizowana jest polityka przestrzenna gminy.  

 

10.  Pozwolenia na budowę 
 

W okresie od początku 2015 roku do końca 2018 roku dla obszaru gminy Grabowiec 

zostało wydanych 26 decyzji o pozwoleniu na budowę dla nowych budynków i budowli. Jest 

to bardzo mała ilość pozwoleń (średnio 8,5 rocznie) i świadczy o niewielkiej ilości zmian 

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Grabowiec. Zdecydowana większość decyzji 

(73%) dotyczyła budynków i budowli w zabudowie zagrodowej, co jest oczywiste biorąc pod 

uwagę uwarunkowania rolnicze gminy. W następnej kolejności były to budynki w zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej stanowiące już tylko 15% wydanych pozwoleń. Pozostałe 

pozwolenia na budowę dotyczyły budynków i budowli lokalizowanych na obszarach 

o przeznaczeniu terenu, jako infrastruktura techniczna (4% wydanych pozwoleń), usługi 
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sakralne (4% wydanych pozwoleń) oraz w obszarze rolniczym (4% wydanych pozwoleń). 

Najwięcej pozwoleń na budowę zostało wydanych dla miejscowości Grabowiec, 

odznaczającej się największym zagęszczeniem zabudowy na tle całej gminy. Wskazuje to 

jednocześnie na pozytywny trend lokalizowania nowej zabudowy, jako uzupełnienie bądź 

kontynuację zabudowy istniejącej w zwartych jednostkach funkcjonalno-przestrzennych. 

W poniższej tabeli przedstawiono dokładnie liczbę pozwoleń na budowę wydanych 

w poszczególnych miejscowościach oraz określono przeznaczenie terenu, w jakim dany 

budynek bądź budowla ma powstać. 

Tabela 3 Wydane pozwolenia na budowę 

Lp. Obręb 
Liczba wydanych 

pozwoleń 
Przeznaczenie 

1 Bereść 1 Zabudowa zagrodowa 

2 Góra Grabowiec 3 Zabudowa zagrodowa 

3 Grabowiec 1 Infrastruktura techniczna 

4 Grabowiec 8 Zabudowa zagrodowa 

5 Grabowiec 4 Zabudowa mieszkaniowa 

6 Grabowiec 1 Zabudowa usług sakralnych 

7 Hołużne 1 Zabudowa zagrodowa 

8 Ornatowice 2 Zabudowa zagrodowa 

9 Skibice 1 Zabudowa zagrodowa 

10 Szystowice 1 Obiekt służący gospodarce rolnej 

11 Wolica Uchańska 1 Zabudowa zagrodowa 

12 Żurawlów 2 Zabudowa zagrodowa 

Suma 26  

 

11. Podsumowanie i wnioski 
 

Na podstawie przeanalizowanych danych obejmujących okres od stycznia 2015 roku 

do grudnia 2018 roku, opracowane zostały wnioski i zalecenia mające na celu 

ukierunkowanie Gminy Grabowiec na rozwój gospodarczy poprzez prowadzenie właściwej, 

przemyślanej i zbilansowanej polityki przestrzennej.  

 Z przeprowadzonej analizy wynika, iż: 

1)  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest aktualne 

pod względem ustalonych kierunków rozwoju gminy, ale jednocześnie wymaga 
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aktualizacji dla obszaru kilku działek, dla których sporządzona jest obecnie jego 

zmiana. Jednocześnie Studium jest nieaktualne pod kątem zgodności 

z obowiązującymi przepisami nadrzędnymi. W szczególności Studium: 

 jest dokumentem sporządzonym głównie w oparciu o nieobowiązującą ustawę 

z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, 

 posiada mało przejrzysty rysunek kierunków, 

 brakuje jednolitego rysunku uwarunkowań obejmującego obszar całej gminy, 

 posiada tekst uwarunkowań Studium, który jest nieaktualny, gdyż większość treści 

i odniesień do przepisów odrębnych zostało opracowane w 2000 roku. 

Wyżej wskazane wady Studium powodują, iż uznaje się je za częściowo nieaktualne, 

w szczególności w zakresie wymagań określonych w ustawie o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Zatem w celu kompleksowej aktualizacji dokumentu 

Studium należy rozważyć opracowanie nowego Studium. Dopuszcza się jednak 

przeprowadzenie zmiany Studium fragmentarycznie dla niewielkiej części gminy lub kilku 

obszarów, w zależności od potrzeb rozwojowych i możliwości finansowych gminy.   

2) Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty w 2002 

roku dla obszaru całej gminy jest częściowo nieaktualny, szczególnie ze względu na 

zmiany w obowiązujących przepisach z zakresu planowania przestrzennego, a także 

utworzenie nowych obszarów chronionych już w okresie obowiązywania niniejszego 

planu. Pozostałe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które stanowią 

zmiany ww. planu są aktualne. Jedynie w zmianie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego przyjętej uchwałą Nr XXX/142/2009 z dnia 

14.08.2009 r. nie zostały określone wszystkie wskaźniki urbanistyczne. 

3) Możliwa jest zmiana w miarę potrzeb obowiązujących planów – np. w oparciu 

o składane wnioski przez inwestorów o ich zmianę. 

4) Należy kontynuować rozpoczęte prace nad zmianami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, ponieważ są one naturalną konsekwencją 

złożonych wniosków przez inwestorów. Umożliwi to dostosowanie tych dokumentów 

do zmieniających się uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania przestrzennego 

w obszarze gminy, zarówno pod kątem obowiązujących przepisów prawa jak 

i oczekiwań społecznych. 
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 Obszarami preferowanymi do opracowania nowych lub zmiany obowiązujących 

planów miejscowych powinny zostać objęte w pierwszej kolejności: 

 tereny, dla których zostały podjęte uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu 

miejscowego w ramach kontynuacji rozpoczętych procedur planistycznych, 

 obszary, dla których złożone zostały wnioski o zmianę przeznaczenia terenu w planie 

miejscowym, 

 obszary, na których realizowane będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym i ponadlokalnym w zależności od potrzeb, 

 tereny wynikające z bieżących wniosków mieszkańców lub inwestorów, dla których 

analiza zasadności o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego wykazała 

potrzebę przystąpienia do opracowania dokumentu. 

 

 Ze względu na rangę dokumentu, jakim jest plan miejscowy, stanowiący prawo 

miejscowe, w niniejszej analizie nie jest możliwe dokładne wskazanie zasięgów terenów, 

które powinny zostać objęte nowymi planami miejscowymi lub ich zmianami. Oczywiście 

granice planów, dla których procedury planistyczne już zostały rozpoczęte są dokładnie 

wskazane w załącznikach graficznych do uchwał o przystąpieniu do sporządzania planów i te 

opracowania należy realizować, jako pierwsze. W przypadku potencjalnych wniosków 

o zmianę przeznaczenia, które w przyszłości na pewno będą składane, co ma związek 

z naturalnym rozwojem przestrzennym budownictwa mieszkaniowego, zagrodowego, 

usługowego czy turystycznego, także nie jest możliwe określenie dokładnie, w jakim obszarze 

wspomniany rozwój przestrzenny miałby nastąpić. Co do wskazania granic, w jakich 

należałoby zmienić obowiązujący plan, można założyć, że m. in. zmianie na pewno powinny 

podlegać te obszary, dla których plan jest sporządzony w skali 1:10000. Jednak dotyczy to 

bardzo dużej powierzchni, ponieważ plan dla całej gminy w 2002 roku właśnie w takiej skali 

został sporządzony. Dlatego biorąc pod uwagę koszty, jakie generuje sporządzenie planu 

miejscowego trudno jest dokładnie wskazać granice, w których należy obowiązujący plan 

zmienić w pierwszej kolejności. Zatem granice wniosków czy obecnych planów miejscowych 

nie przesądzają o zakresie przystąpienia do sporządzenia nowych planów, które mogą być 

w zależności od lokalnych uwarunkowań zwiększone lub zmniejszone. 
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 Załącznik graficzny do niniejszej analizy przedstawia zakresy obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z ich zmianami 

(przedstawionymi w tabeli nr 1), a także granice obszarów, dla których obecnie 

opracowywane są zmiany planu miejscowego. 

 Biorąc pod uwagę ograniczenia budżetowe należy dołożyć wszelkich starań, aby 

w pierwszej kolejności sporządzane plany obejmowały tereny, dla których przystąpienie do 

sporządzenia jest najbardziej uzasadnione. Opracowanie nowych planów miejscowych wiąże 

się nie tylko z kosztami opracowania samych planów, lecz przede wszystkim z kosztami 

powstającymi w następstwie wykupu działek pod drogi publiczne czy uzbrojenia 

infrastrukturalnego terenów budowlanych, dlatego każdorazowo przed podjęciem uchwały 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego należy indywidualnie ocenić zasadność przystąpienia do opracowania planu 

miejscowego, uwzględniając wyniki niniejszej analizy i przypuszczalne skutki przyjęcia 

nowego planu miejscowego. Plany mogą być sporządzane dla dużych terenów i mogą 

rozwiązywać problemy i uwzględniać wnioski mieszkańców w sposób kompleksowy lub 

wybiórczy dla pojedynczych działek. Zależne jest to od wyników analizy zasadności 

przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Poniżej został przedstawiony sugerowany Wieloletni program sporządzania planów 

miejscowych, w którym wskazane są obszary, dla których procedury planistyczne już 

rozpoczęły się. Ze względów ekonomicznych są one wskazane do zrealizowania, jako 

pierwsze. Nie mniej jednak w miarę napływu nowych wniosków o zmianę przeznaczenia, 

także ze względów ekonomicznych, społecznych i rozwojowych, należy sukcesywnie 

podejmować uchwały o przystąpieniu do sporządzenia nowych planów dla wnioskowanych 

obszarów i w ten sposób przy uwzględnieniu interesów wnioskodawców jednocześnie 

aktualizować obowiązujący plan, opracowany w niewłaściwej skali. 
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Tabela 4 Wieloletni program sporządzenia planów miejscowych 

Lp. 
Obszar do opracowania planu 

miejscowego 
Uwagi 

1 

Zgodny z załącznikiem graficznym do 

uchwały Rady Gminy Grabowiec Nr 

XXV/124/2017 z dnia 25.08.2017 r.  

Plan w trakcie procedury 
planistycznej 

2 

Zgodny z załącznikiem graficznym do 

uchwały Rady Gminy Grabowiec Nr 

XXVI/130/2017 z dnia 12.10.2017 r. 

Plan w trakcie procedury 

planistycznej 

3 

Zgodny z załącznikiem graficznym do 

uchwały Rady Gminy Grabowiec Nr 

XXXII/167/2018 z dnia 28.06.2018 r.   

Plan w trakcie procedury 

planistycznej 

4 

Obejmujący bieżące wnioski 

mieszkańców i inwestorów o zmianę 

planu miejscowego 

Przystąpienie do zmiany 

planu po wykonaniu oceny 

zasadności 

 

 Pamiętać jednak należy, iż przystępując do opracowania zmian obowiązujących 

dokumentów planistycznych, należy wykonać analizy ekonomiczne, środowiskowe 

i społeczne, a w przypadku wskazywania terenów pod sytuowanie nowej zabudowy, należy 

uwzględnić wymagania ładu przestrzennego poprzez: 

 kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnianiu dążenia do minimalizowania 

transportochłonności układu przestrzennego, 

 lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom 

maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego 

środka transportu i ułatwiający przemieszczanie się pieszych i rowerzystów, 

 dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w szczególności poprzez 

uzupełnienie istniejącej zabudowy,  

 na obszarach innych wyłącznie w przypadku braku dostatecznej ilości terenów 

położonych na ww. obszarach, 

 w pierwszej kolejności na obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do 

zabudowy: posiadających dostęp do sieci komunikacyjnej, wodociągowej, 

kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej dla nowej 

planowanej zabudowy. 


