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1. Zarządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr 8  
z dnia 12 kwietnia 2013 r. został powołany Zespół do spraw tematu danych 
przestrzennych „zagospodarowanie przestrzenne”, którego głównym celem jest: 

a) analiza przepisów z zakresu lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego pod kątem ich dostosowania do przepisów z zakresu infrastruktury 
informacji przestrzennej; 

b) opracowanie projektu standardów dla miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (które będą także stosowane do studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy); 

c) przygotowanie wstępnych założeń do projektu zmiany ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów 
wykonawczych do niej, w zakresie związanym z infrastrukturą informacji 
przestrzennej. 
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  W ramach Zespołu do spraw tematu danych przestrzennych „zagospodarowanie 
przestrzenne” utworzono trzy grupy robocze (grupy tematyczne): 

 
a) Grupa I – grupa ds. lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego ; 

 
b) Grupa II – grupa ds. infrastruktury informacji przestrzennej; 

 
c) Grupa III – grupa ds. metadanych. 
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 Do zadań grupy I (tj. grupy ds. lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego) należy m.in.: 
 
1) Analiza przepisów (pod kątem merytorycznym) z zakresu lokalnego planowania  

i zagospodarowania przestrzennego (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, rozporządzenia wykonawcze oraz ewentualnie inne ustawy z nią 
powiązane – w tym dotyczące m.in. miejscowego planu odbudowy), pod kątem 
przepisów z zakresu INSPIRE; 
 

2) Analiza (pod kątem merytorycznym) konieczności przygotowania nowego 
rozporządzenia w sprawie rejestru decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu (pod kątem przepisów INSPIRE); 
 

3) Przygotowanie projektu założeń do zmiany ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ewentualnie innych ustaw z nią 
powiązanych ; 

Zespół ds. tematu danych przestrzennych  
„zagospodarowanie przestrzenne” – GRUPA I 
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Zespół ds. tematu danych przestrzennych  
„zagospodarowanie przestrzenne” -  GRUPA I 

4) Przygotowanie projektu założeń nowego rozporządzenia w sprawie wymaganego 
zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
 

5) Przygotowanie projektu założeń nowego rozporządzenia w sprawie zakresu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ; 
 

6) Ewentualnie przygotowanie projektu założeń nowego rozporządzenia w sprawie rejestru 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w zależności od wyników 
analizy, o której mowa w pkt 2) 
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Zespół ds. tematu danych przestrzennych  
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 Do zadań grupy II (tj. grupy ds. infrastruktury informacji przestrzennej) należy m.in.: 
 
1) Analiza przepisów (pod kątem technicznym) z zakresu lokalnego planowania  

i zagospodarowania przestrzennego (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, rozporządzenia wykonawcze oraz ewentualnie inne ustawy z nią 
powiązane – w tym dotyczące m.in. miejscowego planu odbudowy) pod kątem 
przepisów z zakresu INSPIRE; 

2) Analiza (pod kątem technicznym) konieczności przygotowania nowego rozporządzenia 
w sprawie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  
(pod kątem przepisów INSPIRE); 

3) Współpraca z grupą I przy opracowywaniu projektu założeń zmiany przepisów prawnych 
z zakresu lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego (pod kątem 
technicznym); 

4) Przygotowanie propozycji tematów i zakresów szkoleń dla gmin w zakresie tematu 
danych przestrzennych „zagospodarowanie przestrzenne”, jakie MT,BiGM powinien 
przygotować. 
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Zespół ds. tematu danych przestrzennych  
„zagospodarowanie przestrzenne” -  GRUPA III 

 Do zadań grupy III (tj. grupy ds. metadanych) należy m.in.: 
 
1) Przygotowanie stanowiska organu wiodącego (MT,BiGM) w zakresie zgłaszania zbiorów  

i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne” do ewidencji 
zbiorów i usług danych przestrzennych, prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju,  
w tym w szczególności w zakresie możliwości zgłaszania wszystkich zbiorów 
podstawowych (tj. miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego) na jednym 
formularzu, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie zgłaszania do ewidencji 
zbiorów i usług danych przestrzennych. Analogicznie dla miejscowych planów 
odbudowy. Czy należy zbiory te zgłaszać osobno? 

2) Współpraca z grupą I przy opracowywaniu projektu założeń zmiany przepisów prawnych 
z zakresu lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego (pod kątem 
technicznym); 

3) Przygotowanie propozycji rozszerzenia profilu metadanych przyjętego przez Komisję 
Europejską (tj. profilu podstawowego). 
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 Głównymi założeniami przygotowania „KATALOGU OBIEKTÓW PLANISTYCZNYCH” było: 
 
1) Podejście bazodanowe do przechowywania danych niezbędnych do sporządzenia części 

graficznej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 

2) Rozszerzalność katalogu w zakresie wartości list kodowych; 
3) Optymalizacja wprowadzania, przechowywania i spójności danych na potrzeby zarówno 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (wspólne typy 
obiektów, wspólne listy kodowe, określenie relacji); 

4) Umożliwienie harmonizacji z wymaganiami INSPIRE w zakresie tematu danych 
przestrzennych „zagospodarowanie przestrzenne”;  

5) Zapewnienie elastycznego rozwiązania, minimalizującego wpływ na ograniczenie 
swobody kreacji planistycznej. 
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Opracowanie „KATALOGU OBIEKTÓW PLANISTYCZNYCH” było działaniem, które: 
 
1) nie ingeruje w proces planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach; 

 
2) ingeruje w sposób gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych związanych 

z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. 
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KATALOG OBIEKTÓW PLANISTYCZNYCH zawiera m.in.: 
 
1) definicje, w tym m.in. definicję planistycznych obiektów przestrzennych, 
2) analizę materiałów wejściowych, w tym m.in. materiałów i dokumentów 

sporządzonych w ramach projektu „Bazy wiedzy o Mazowszu”, 
3) analizę przepisów prawnych oraz dokumentów planistycznych, 
4) powiązania typów obiektów (wspólne dla planów miejscowych i studium gminy, tylko 

dla studium gminy, tylko dla planów miejscowych), 
5) opisy typu obiektów, oznaczenia kodowe (listy kodowe), charakterystykę za pomocą 

atrybutów, relacje, słownik, 
6) określenie przeznaczenia terenu na dwóch poziomach (europejskim i krajowym),  

w tym określenie symboliki, 
7) rekomendacje. 
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•  podjęcie  
 

 



Typy obiektów tylko dla planu miejscowego 
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Typy obiektów tylko dla studium gminy 



Symbol wg 
Rozporz. 

MINISTRA 
INFRASTR. 

Opis według 
opracowania  
 BGW PLANY 

 

Opis wynikający z analizowanych 
opracowań planistycznych (przykłady) 

Propozycja określenia 

MN - teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

MN - tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

 

M - Tereny zabudowy mieszkaniowej 

MN-Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej o niskiej intensywności 

MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

 MJZ - Tereny mieszkalnictwa 
jednorodzinnego w granicach obszaru 
zorganizowanej działalności gospodarczej  

Mne - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej 

SMU - tereny zabudowy śródmiejskiej 
usługowo – mieszkalnej  

Mni - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
intensywnej 

MWN - tereny zabudowy mieszkaniowej  
MNL – teren zabudowy mieszkaniowej 
na działkach leśnych 

MNI - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej innej 

Listy kodowe (wyciąg z KATALOGU) 
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• Łatwość harmonizacji z wymaganiami INSPIRE; 
 
• Łatwość powiązania z częścią opisową; 
 
• Elastyczność rozwiązania przy jednoczesnej standaryzacji; 
 
• Ułatwienie współuczestnictwa społeczeństwa w procesie planowania  

i zagospodarowania przestrzennego; 
 

• Ułatwienie analizowania zmian zagospodarowania przestrzennego; 
 
• Możliwość opracowania standardowej wizualizacji. 
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Wskaźniki do oceny i monitorowania zagospodarowania 
przestrzennego w gminach, ze szczególnym uwzględnieniem 

ładu przestrzennego  
 

 
 

 
  

 
 

 

   
 

  
 

 
 

CECHA RODZAJE WSKAŹNIKÓW 

1. POMIAR – wskaźniki absolutne (bezwzględne), oznaczające matematycznie dającą się 
zdefiniować nieujemną wielkość (liczba, powierzchnia, siła, itd.), 

– wskaźniki relatywne (względne), czyli odniesione do jakiejś innej cechy, np. 
powierzchni lub liczby ludności. W szczególnym przypadku wskaźnik względny oznacza 
procentowy udział danej cechy w całości zjawiska lub procesu. 

2. CHARAKTER I 
ZŁOŻONOŚĆ 

– wskaźniki strukturalno-funkcjonalne, dotyczące samej fizycznej charakterystyki danej 
cechy, np. wielkości bezwzględnej i relacji w stosunku do innych elementów (np. 
powierzchni), 

– wskaźniki topologiczne, oznaczające szczególny sposób występowania danej cechy w 
przestrzeni geodezyjnej, 

– wskaźniki powiązań (wymagające pogłębienia). 

3. POZIOM  
PRZESTRZENNO-
ADMINISTRACYJNY 

– wskaźniki ogólne (dla całej gminy), 

– wskaźniki wewnętrzne (dla jednostek wewnątrz, niższego rzędu). 

4. PRZEDMIOT 
ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

– wskaźniki osadniczo-infrastrukturalne, 

– wskaźniki społeczno-ekonomiczne, 

– wskaźniki przyrodnicze i ochrony środowiska, 

– wskaźniki prawno-planistyczne , 

– wskaźniki funkcjonalne. 



MINISTERSTWO 

TRANSPORTU, BUDOWNICTWA 

i GOSPODARKI MORSKIEJ 

Badanie statystyczne PZP1- Lokalne 
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 

 

 
 

 
  

 
 

 

   
 

  
 

 
 

 Rozszerzono dotychczasowe badanie PP1- Planowanie przestrzenne w gminach  
o następujące działy: 
 
1) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako zbiory danych przestrzennych 

(zbiory podstawowe); 
2) Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin jako zbiory 

danych przestrzennych (zbiory dodatkowe); 
3) Usługi danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego; 
4) Usługi danych przestrzennych dla studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy; 
5) Metadane dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dla studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. 
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Koncepcja budowy bazy danych do oceny i monitorowania 
zagospodarowania przestrzennego w gminach, ze szczególnym 

uwzględnieniem ekonomiki gospodarowania przestrzenią 
 

 
 

 
  

 
 

 

   
 

  
 

 
 

 Podjęto inicjatywę przygotowania „Koncepcji …” umożliwiającej ocenę korzyści 
dla mieszkańców gminy i środowiska oraz strat wynikających z niegospodarności 
posiadanymi zasobami.  
 
 Koncepcja adresowana jest dla gmin. 
 
 Ukierunkowana jest na wzajemne relacje terenów zabudowanych i budowlanych 
oraz ich obsługi transportowej i infrastrukturalnej, a także wynikających z nich problemów. 
  
 Koncepcja ta jest wsparciem efektywnego zarządzania w gminie.  
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Platforma e-learningowa 
 

 
 

 
  

 
 

 

   
 

  
 

 
 

 Od dnia 1 sierpnia br. na utworzonej platformie e-learningowej zostały 
udostępnione wszystkim gminom oraz wszystkim Zainteresowanym szkolenia z zakresu 
Infrastruktury Informacji Przestrzennej. 
 Szkolenia te zostały podzielone na 5 modułów: 
1 moduł: Infrastruktura Informacji Przestrzennej; 
2 moduł: Normy i standardy w geoinformacji; 
3 moduł: Metadane; 
4 moduł: Dane przestrzenne; 
5 moduł: Usługi danych przestrzennych. 
 Oprócz ww. szkoleń został także opracowany podręcznik (tzw. e-book)  
i udostępniony na ww. platformie.  
 Po ww. szkoleniach należy przejść egzamin (po uzyskaniu wyniku pozytywnego 
generuje się automatycznie certyfikat organu wiodącego). 
 Ww. platforma cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem (aktywność: podejścia 
do egzaminu 1031 osób – stan na dzień 16 września br.). 



Dziękuję za uwagę 


