NIE DAJ SI ZASKOCZY
udzia mieszka ców w kszta towaniu
przestrzeni

Jolanta Piecuch

CZY KTO' NAD TYM PANUJE
(I PLANUJE)?
•
•
•
•
•
•
•

Przeszkadza Ci chaos architektoniczny w
najbli2szym otoczeniu ?
Rozwi4zania komunikacyjne s4 beznadziejne?
Masz do56 agresywnych reklam?
Nie ma 2adnego 2 obka ani przedszkola?
Nie ma miejsca gdzie mo2esz pój56 na spacer lub
aktywnie wypocz46?
Brakuje ci zieleni i estetycznych przestrzeni
publicznych?
Boisz si9, 2e na s4siedniej dzia ce wyro5nie wielki
biurowiec, który zas oni ci ca y 5wiat?

Sprawd;, mo2e w a5nie sporz4dzany jest
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MO ESZ Z O Y

i
WNIOSKI by to ZMIENI

Sprawd; na http://bip.warszawa.pl/Menu_prze
dmiotowe/ogloszenia_informacje/default.htm

JAK WYGLCDA KSZTADTOWANIE PRZESTRZENI
W DRODZE PLANU MIEJSCOWEGO?
Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m. st. Warszawy
(polityka przestrzenna miasta,wytyczne dla planów miejscowych)

Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego
(tworzone w procedurze uwzgl9dniaj4cej udzia mieszka ców)

( prawo lokalne reguluj+ce mo-liwe zmiany i sposób
u-ytkowania przestrzeni)

Decyzja pozwolenia na budow9

Sprawd; art.9 i nast..,art..14 i nast.., Upizp
oraz art… upb

JAK WYGLCDA PLANOWANIE PRZESTRZENI, GDY
BRAKUJE PLANU MIEJSCOWEGO ?
Studium uwarunkowa i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego m. st. Warszawy
(polityka przestrzenna miasta, wytyczne dla
planów
miejscowych)

Indywidualne decyzje administracyjne
wydawane przez zarz+d dzielnicy
na wniosek potencjalnych inwestorów
(w oparciu o zasad1 dobrego
s+siedztwa), w tym:

Decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
(wymienione w art. 6 ustawy
o gospodarce nieruchomo5ciami)

Sprawd; art. 50
i nast.,Art..59 i nast.. Upizp oraz art… upb

Decyzje o warunkach zabudowy

Decyzja pozwolenia na budow9

PLAN MIEJSCOWY
• Sporz4dza si9 w celu ustalenia przeznaczenia terenów,
w tym pod inwestycje publiczne, oraz w celu okre5lenia
sposobów zagospodarowania terenów zabudowy ;
• Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego i
ZOBOWICZUJE zarówno organy w adzy jak i osoby
prywatne, realizuj4ce zamierzenia przestrzenne;
• Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego kszta tuj4, wraz z innymi przepisami,
sposób wykonywania prawa w asno5ci nieruchomo5ci
Sprawd;
art..14, art..6 upizp

PROCEDURA UCHWALANIA PLANU
Podj1cie uchwa4y o przyst+pieniu do
sporz+dzenia planu
Na zielono zaznaczono etapy na których
Mieszka cy mog4 by6 aktywni w procesie
sporz4dzania planu

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

Przygotowanie projektu, uzgadnianie projektu z w4a7ciwymi
urz1dami i przyjmowanie opinii ustawowych
WY O ENIE PUBLICZNE, DYSKUSJA
PUBLICZNA I PRZYJMOWANIE UWAG
Rozpatrzenie uwag przez prezydenta/burmistrza gminy
i przedstawienie radzie gminy projektu planu wraz z
nieuwzgl1dnionymi uwagami (do rozpatrzenia i zatwierdzenia)
Rozpatrzenie uwag nieuwzgl1dnionych przez prezydenta i
zatwierdzenie planu przez Rad1 Warszawy

CZEGO MO E DOTYCZY WNIOSEK DO
PLANU MIEJSCOWEGO?
W planie miejscowym okre7la si1 obowi+zkowo mi1dzy innymi:
•
•
•
•
•

zasady kszta towania zabudowy oraz wska;niki zagospodarowania terenu, maksymaln4 i minimaln4 intensywno56
zabudowy, minimalny udzia procentowy powierzchni biologicznie czynnej , maksymaln4 wysoko56 zabudowy, minimaln4
liczb9 miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo5ci obj9tych planem miejscowym;
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u2ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
stawki procentowe, na podstawie których ustala si9 op at9, o której mowa w art. 36 ust. 4.

W planie miejscowym okre7la si1 w zale-no7ci od potrzeb:
1) granice obszarów wymagaj+cych przeprowadzenia scale> i podzia4ów nieruchomo7ci;
2) granice obszarów rehabilitacji istniej+cej zabudowy i infrastruktury technicznej;
3) granice obszarów wymagaj+cych przekszta4ce> lub rekultywacji;
4) granice terenów pod budow1 obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8;
4a) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
4b) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
5) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów s4u-+cych organizacji imprez masowych;
6) granice pomników zag4ady oraz ich stref ochronnych,
8) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dost1pnych oraz do
granic przyleg4ych nieruchomo7ci, kolorystyk1 obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
9) zasady i warunki sytuowania obiektów ma4ej architektury, tablic i urz+dze> reklamowych oraz ogrodze>, ich
gabaryty, standardy jako7ciowe oraz rodzaje materia4ów budowlanych, z jakich mog+ byK wykonane;
10) minimaln+ powierzchni1 nowo wydzielonych dzia4ek budowlanych.

Sprawd; Art.15 upizp

Przyk ady wska;ników
W7ród wskaLników wymaganych w planach miejscowych s+:
– parametry i wska;niki kszta towania zabudowy
– parametry zagospodarowania terenu,
– gabaryty obiektów
– wska;niki intensywno5ci zabudowy;
Ka-dy plan ma swoje definicje
• Wska;nik maksymalnej intensywno5ci zabudowy na dzia ce to stosunek sumy
powierzchni ca kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych wszystkich budynków
zlokalizowanych na jednej dzia ce budowlanej do powierzchni dzia ki budowlanej
• Minimalny wska;nik powierzchni biologicznie czynnej, (przy czym ró2ne s4 definicje
powierzchni czynnej biologicznie, czasem wliczane s4 cz95ci zielone na dachu)
• Maksymalna powierzchnia zabudowy na dzia ce - wielko56 powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni dzia ki (przyk ad: wska;nik wynosi 40% to znaczy 2e na
dzia ce o powierzchni 1000m2 mo2e stan46 dom i inne zabudowania oraz chodniki
na 400m2 powierzchni tej dzia ki)
Sprawd; § 4 Rozporz4dzenia MI Dz.U.03.164.1587

PRZYDATNE DEFINICJE
•

„4ad przestrzenny" - ukszta towanie przestrzeni, które tworzy harmonijn4 ca o56 oraz uwzgl9dnia
w uporz4dkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spo ecznogospodarcze, 5rodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne;

•

"interes publiczny" - uogólniony cel d42e i dzia a , uwzgl9dniaj4cych zobiektywizowane
potrzeby ogó u spo ecze stwa lub lokalnych spo eczno5ci, zwi4zanych z zagospodarowaniem
przestrzennym

•

"inwestycje celu publicznego" - dzia ania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym
(powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowi4ce realizacj9 celów, o których mowa w art. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo5ciami;

•

"obszar przestrzeni publicznej" - obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszka ców, poprawy jako5ci ich 2ycia i sprzyjaj4cy nawi4zywaniu kontaktów spo ecznych ze
wzgl9du na jego po o2enie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, okre5lony w studium
uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

•

zrównowa-ony rozwój - rozumie si9 przez to taki rozwój spo eczno-gospodarczy, w którym
nast9puje proces integrowania dzia a politycznych, gospodarczych i spo ecznych, z
zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwa o5ci podstawowych procesów przyrodniczych, w
celu zagwarantowania mo2liwo5ci zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych
spo eczno5ci lub obywateli zarówno wspó czesnego pokolenia, jak i przysz ych pokole .
Sprawd; art. 2 upizp oraz
art. 3 upo5

SKDADAMY WNIOSKI
(przyk ad wniosku)
.....................................................
imi9 i nazwisko / nazwa
......................................................................
adres

Data: ...............................................

Prezydent m.st. Warszawy
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, PKiN
Plac Defilad 1, pi1tro XIII, pokój 1349
00-901 Warszawa
Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Tynkarska
Na podstawie zawiadomienia z dnia ……. o mo2liwo5ci zg aszania wniosków
1.
Prosz9 o przeznaczenie dzia ki oznaczonej numerem ewidencyjnym ........................................ po o2onej przy ul. .............................................., obr9b
geodezyjny ........................................................................., w sporz4dzanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudow9
jednorodzinn4 z dopuszczeniem us ug nieuci42liwych.
2.
Dla ca ego kwarta u zabudowy ograniczonego ulicami w/x/y/z wnosz9 o o zabudow9 jednorodzinn4 o maksymalnym wska;niku zabudowy 25% i
maksymalnym wska;niku intensywno5ci zabudowy 0,7.
3.
Wnosz9 o uwzgl9dnienie potrzeby budowy przystanku kolejowego linii Warszawa Grodzisk na wysoko5ci ul. Nowolazurowej
4.
Prosz9 o wyznaczenie na dzia kach komunalnych w pobli2u ulicy ……..lokalizacji dla 2 obka.
5.
Prosz9 o k adk9 piesz4 4cz4c4 Stare i Nowe W ochy na wysoko5ci ul ………..
6.
Prosz9 o zapewnienie miejsca na parking przy ko5ciele, przy ul……
………..
Podpis wnioskodawcy

------------------Informacja dotycz4ca punktu 1 powy2ej: obr9b geodezyjny i i nr ew dzia ki mo2na znale;6 na mapie zamieszczonej na stronie ………….
Informacja ogólna: Wniosek ma charakter jedynie postulatywn, a wi9c nie mus by6 pozytywnie rozaptrzony, ale wskazuje urbani5cie oczekiwania wobec planu.

UCZESTNICTWO W TWORZENIU
AKTÓW PLANISTYCZNYCH
•

Masz prawo:
-sk ada6 wnioski i uwagi
-uczestniczy6 w posiedzeniach komisji i sesjach rady dzielnicy i miasta

•

Informacje o planach miejscowych stanowi4 informacj9 publiczn4, masz
prawo wgl4du do rejestru wniosków i uwag z o2onych do sporz4dzanego
planu miejscowego

•

Je5li nie korzystasz z prawa sk adania wniosków i uczestniczenia w
procesie tworzenia planu, twoja bierno56 mo2e by6 tak2e przyczyn4 chaosu
otaczaj4cej ci9 warszawskiej przestrzeni

Kszta towanie przestrzeni
decyzjami administracyjnymi
Dosta e5 informacj9 o wszcz9ciu post9powania
administracyjnego z wniosku o wydanie decyzji o
warunkach zabudowy?
To znaczy, 2e jeste5 stron4 post9powania.
Koniecznie w 4cz si9 w post9powanie, przejrzyj akta,
sprawd;, czy zamierzenie inwestycyjne nie narusza
twojego interesu prawnego. Napisz swoje stanowisko.

Sprawd; art.59 i nast.. upizp

Prawo inwestora i s4siada
• Ka2dy ma prawo, w granicach okre5lonych
ustaw4, do:
1) zagospodarowania terenu, do którego ma tytu prawny, zgodnie z
warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, je2eli nie narusza to chronionego
prawem interesu publicznego oraz osób trzecich;
2) ochrony w asnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu
terenów nale24cych do innych osób lub jednostek organizacyjnych.

Sprawd; art. 6 upizp

GDZIE SZUKA POMOCY?
• Wszystkich informacji o twoich prawach
powinien udzieli6 ci urz9dnik prowadz4cy
post9powanie o wydanie decyzji
• Zapoznaj si9 z przepisami prawnymi i/lub
skonsultuj si9 z prawnikiem
• Zapytaj o pomoc radnego
• Poszukaj organizacji pozarz4dowej, która
zajmuje si9 sprawami adu przestrzennego

Wród a informacji
•
•
•
•
•
•
•

Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m. st. Warszawy
upizp-Ustawa z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z dnia 10 .05.2003) wg stanu na 21.10.2010.
Rozporz4dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U.03.164.1587 z 19.09.2003r z pó;n zmianami)
Rozporz4dzenie MI z dnia 26.08.2003r. W sprawie oznacze i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. z dnia 19.09.2003r)
Rozporz4dzenie MI z dnia 28.04.2004r. W sprawie zakresu projektu
studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy (Dz.U. z dnia 26.05.2004)
Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony 5rodowiska
Ustawa z dnia 3 pa;dziernika 2008 r.o udost9pnianiu informacji o
5rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie 5rodowiska
oraz o ocenach oddzia ywania na 5rodowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada
2008 r.)

