
 

 

• Podejmowana z inicjatywy własnej, lub na wniosek Burmistrza
Uchwała Rady Miasta o przystąpieniu do 

sporządzania mpzp

• Ogłoszenie w prasie lokalnej, w Urzędzie, w BIP oraz w sposób zwyczajowo przyjęty (np. tablice informacyjne w poszczególnych miejscowościach);

• Termin składania wniosków nie krótszy niż 21 dni;

• Możliwość składania wniosków przez wszystkich zainteresowanych

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania mpzp
oraz możliwości składania wniosków

• Organy i instytycje właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Zawiadomienie na piśmie o podjęciu uchwały o 
przystąpieniu do sporządzania mpzp właściwych 

organów i instytucji

• Mpzp nie może naruszać ustaleń Suikzp Gminy

• Wnioski złożone przez zainteresowane osoby nie są wiążące dla sporządzającego mpzp - mogą, ale niu muszą zostać uwzględnione

Sporządzenie projektu mpzp, prognozy 
oddziaływania na środowisko, prognozy finansowaej 

oraz rozpatrzenie otrzymanch wniosków

• Organy i instytycje właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

• Otrzymane uzgodnienia są wiążące, zaś opinie mogą, ale nie muszą zostać uzględnione

Wystąpienie do organów o opinie i uzgodnienia do 
projektu mpzp

Wprowadzenie zmian do projektu mpzp, 
wynikajacych z uzyskanych opinii i uzgodnień

• Ogłoszenie w prasie lokalnej, w Urzędzie, w BIP oraz w sposób zwyczajowo przyjęty (np. tablice informacyjne w poszczególnych miejscowościach);

• Ogłoszenie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem wyłożenia

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu mpzp do 
publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko

• Wyłożenie na okres nie mniej niż 21 dni
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

• Dyskusja musi zostać zorganizowana w trakcie trwania wyłożenia do pubicznego wglądu
Przeprowadzenie dyskuzji publicznej nad 

rozwiązaniami przyjętymi w projekcie mpzp

• Możliwość składania uwag w trakcie trwania wyłożenia do publicznego wglądu oraz co najmniej 14 dni po jego zakończeniu;

• Uwagi może zlożyć każdy zainteresowany

Zbieranie uwag do projektu mpzp wyłożonego do 
publicznego wglądu

• W terminie nie dłuższym, niz 21 dni od upływu terminu ich składania;

• Złożone uwagi nie są wiążące dla sporzadzającego mpzp  - mogą, ale nie muszą zostać uwzględnioneRozpatrzenie uwag złożonych do projektu planu

Wprowadzenie zmian w projekcie mpzp 
wynikających z uwględnionych uwag

• W zależności od rodzaju wprowadzonych zmian, procedura może wymagać ponownego przeprowadzenia od etapu uzgodnień lub wyłożenia do 
publicznego wgląduPonowienie procedury w niezbędnym zakresie

Przygotowanie projektu mpzp do uchwalenia -
przedstawienie proejktu mpzp odpowiednim 

komisjom Rady Gminy

Przedstawienie na sesji Radzie Gminy projektu mpzp 
wraz z listą niuwzględnionych uwag

• W przypadku decyzji Rady Gminy o konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie mpzp, wymagane jest ponowienie 
procedury w niezbędnym zakresie

Przegłosowanie przez Radę Gminy uwag 
nieuwzględnionych przez Burmistrza

• Po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium;

• Załączniki do uchwały stanowią: rysunek planu, rozstrzygnięcie o posobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należa do zadań wlasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Uchwalenie przez Radę Gminy mpzp

• W teriminie nie dłuższym niż 7 dni od podjęcia uchwały;

• Wojewoda może w terminie nie dłuższym niż 30 dni wskazac ewentualne naruszenia przepisów prawa

Przedstawienie wojewodzie przyjętej uchwały wraz z 
załącznikami oraz dokumentacją planistyczną w celu 

oceny ich zgodności z przepisami prawa

Przekazanie uchwały do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Opublikowanie uchwały w Dzienniiku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego

• Wejście w życie następuje w terminie ustalonym w mpzp - zazwyczaj 14 dni od daty publikacjiWejście uchwały w życie


