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1. WSTĘPCelem niniejszego opracowania jest:1) przedstawienie  syntetycznego  stanu  planistycznego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Biesiekierz, aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  
Biesiekierz i planów miejscowych oraz bezpośrednio związanych z nimi opracowań;2) przedstawienie  radnym  i  pracownikom  Urzędu  Gminy  w  Biesiekierzu  podstawowych  uwarunkowań
planistycznych  wynikających  z  aktualnie  obowiązującej  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym i konsekwencji wynikających z ustawy w procesie inwestycyjnym;3) wypełnienie wymogów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) o konieczności wykonania w okresie kadencji rady, analizy zmian w
zagospodarowaniu przestrzennym gminy, stanu planistycznego gminy  oraz opracowania wieloletniego
programu sporządzania opracowań planistycznych (art.32 ust.1 ustawy);4) przygotowanie  informacji  dla  Rady  Gminy  w  zakresie  wyników  powyżej  wymienionej  analizy,  które
pozwolą  radzie  na  podjęcie  uchwał  w  sprawie  aktualności  studium  i  planów  miejscowych  lub
przystąpienia do opracowania zmian lub nowych opracowań planistycznych (art. 32 ust. 2 ustawy);5) stworzenie  podstaw  do  zapewnienia  środków  finansowych  w  budżecie  gminy  na  wykonanie  prac
planistycznych na podstawie wieloletniego programu opracowań planistycznych. 

Analiza  wykonana  została  w związku  z  bieżącymi  potrzebami Urzędu Gminy  w Biesiekierzu w zakresie
planowania  przestrzennego   oraz  wymogami  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  
z dnia 27 marca 2003 r. Ustawa ta (art. 32 ust.1) zobowiązuje wójta do dokonania w ciągu kadencji rady gminy
analizy  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  gminy.  Wymaga  ona  określenia  aktualności  studium
uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy,  planów miejscowych  oraz  opracowania
wieloletniego programu ich sporządzenia. W przypadku uznania któregoś z dokumentów  za nieaktualny, rada
podejmuje działania w sprawie ich zmiany lub opracowania nowych. Inną rolę w ustawie przypisano studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Plany miejscowe muszą być  opracowane zgodnie z  zapisami studium  oraz  przepisami odrębnymi  (art.  15.
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Poza tym zgodnie ze zmianą ustawy o planowaniu 
i  zagospodarowaniu  przestrzennym wprowadzoną  w  październiku  2015  r.  plan  miejscowy  ma być  zgodny  
z aktualnym wynikiem analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy  (art. 15 ust. 1 pkt 2).W celu zapoznania zainteresowanych, w tym szczególnie radnych z obowiązkiem sporządzenia w/w analizy,
poniżej przywołano art. 15 ust. 1 i art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:Art. 15. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru
objętego planem, wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu przedstawia się w szczególności: 1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4; 

2) zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały rady gminy, o której mowa
w art. 32 ust. 2; 3) wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy. 

 
Art. 32.  1. W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta

dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów
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miejscowych  i  opracowuje  wieloletnie  programy  ich  sporządzania  w  nawiązaniu  do  ustaleń  studium,  
z  uwzględnieniem decyzji  zamieszczonych w rejestrach,  o  których mowa w art.  57 ust.  1–3  i  art.  67,  oraz
wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.

 2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, 
po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej,  
co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów
miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których
mowa w art. 27. 

3. Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, 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. 

Analiza sporządzona została na podstawie udostępnionych przez pracowników Urzędu Gminy dokumentów
w tym:  studium, planów miejscowych oraz przeprowadzonych dyskusji i rozpoznania  terenów Gminy.Uwaga: - użyte w tekście słowo „Gmina”  odnosi się tylko do gminy Biesiekierz, - na załączonej mapie „Stan planistyczny – gmina Biesiekierz” ze względów technicznych nie zaznaczono

terenów objętych uchwałami z lat 1996-98,- uopizp – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Analizę opracował mgr inż. Erdmann Roman -  upr. w plan. przestrz. MGPiB nr 309 / 88.
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2. CHARAKTERYSTYKA  OGÓLNA  WYBRANYCH  ZAGADNIEŃ GMINY Gmina Biesiekierz jest gminą wiejską położoną w powiecie koszalińskim. Sąsiaduje z następującymi
jednostkami  administracyjnymi:  Koszalin  (miasto  na  prawach  powiatu),  Będzino  i  Świeszyno  -  (powiat
koszaliński); Białogard i Karlino - (powiat białogardzki).Podstawowy  związek  administracyjny  gminy  istnieje  ze  Starostwem  Powiatowym  w  Koszalinie,
Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie i Delegaturą  w Koszalinie oraz Zachodniopomorskim
Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie.Poza  tym  istnieje  ścisły  związek  z  Koszalinem  w  zakresie  szkolnictwa,  służby  zdrowia,  wymiaru
sprawiedliwości  i innych jednostek branżowych. Według danych z 2015 r.  Gminę zamieszkiwało 6491 mieszkańców. W ciągu 15 lat  liczba mieszkańców
zwiększyła się o 1869.Miejsce Gminy w województwie (na 114 gmin): powierzchnia 88, ludność 73.Według danych z 1 stycznia 2014 r. powierzchnia Gminy wynosi 116,60 km² co stanowi 7,0% powierzchni
powiatu.Gminę Biesiekierz zamieszkuje 8,1% ludności powiatu.Gmina Biesiekierz ma charakter rolniczy i podmiejski.Gmina Biesiekierz utworzyła 12 jednostek pomocniczych, będących sołectwami.Na terenie gminy Biesiekierz znajduje się 19 miejscowości.SołectwaBiesiekierz, Gniazdowo, Kotłowo, Kraśnik Koszaliński, Laski Koszalińskie, Nowe Bielice, Parnowo, Parsowo,

Stare Bielice, Świemino, Warnino, Cieszyn.WsieBiesiekierz, Cieszyn, Gniazdowo, Kotłowo, Kraśnik Koszaliński, Laski Koszalińskie, Nowe Bielice,  Parnowo,
Parsowo, Stare Bielice, Świemino, Tatów, Warnino, Cieszyn.OsadyNosowo, Parnówko, Rutkowo, Starki, Świeminko, Witolubie.
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3. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY3.1. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z procesów inwestycyjnych.Gmina Biesiekierz  jest  specyficzną  Gminą  ze względu  na  swoje  położenie  wzdłuż  drogi  krajowej  nr  6
Szczecin-Koszalin-Słupsk – Gdańsk oraz ze względu na bezpośrednie  sąsiedztwo Koszalina, co powoduje,  
że część inwestycji związanych z obsługą miasta znajduje się lub jest lokalizowana na jej terenie (budownictwo
jednorodzinne, magazyny, składy, zakłady usługowe). Poza tym w niedalekiej przyszłości, po wybudowaniu dróg
ekspresowych  nr  6  i  nr  11  z  węzłem  drogowym na terenie  Gminy  zaistnieją  warunki  do  rozwoju  lokalizacji
inwestycji w rejonie węzła. Na  terenie  Gminy  rozwija  się  przede  wszystkim  budownictwo  jednorodzinne  w  miejscowościach  Nowe
Bielice i Stare Bielice, które zaspakaja zapotrzebowanie na tę funkcję w części mieszkańców miasta Koszalina. 
W miejscowościach tych rozwinęła się również zabudowa magazynowo-składowo -usługowa stanowiąca istotne
zaplecze Koszalina. Ponieważ miejscowości te są dobrze wyposażone w infrastrukturę techniczną oraz istnieją
rezerwy  terenowe,  dlatego  należy  założyć  ich  rozwój  w  przyszłości.  Dla  części  miejscowości  Stare  Bielice
sporządzany  jest  plan  miejscowy w celu lokalizacji  obiektów handlowych  o  powierzchni  sprzedaży powyżej  
2000 m2, co pozwoli na powierzchni kilkudziesięciu hektarów zlokalizować przede wszystkim duże wielofunkcyjne
centrum magazynowo-składowo –usługowe z zapleczem. Analiza  procesów inwestycyjnych  może  mieć  istotne  znaczenie  przy  określeniu  potrzeb  planistycznych.
Podstawowymi informacjami w tym zakresie są dane o obszarach, na które wydawane są decyzje o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenów, pozwolenia na budowę i realizacja zainwestowania. Na  terenie  Gminy  cały  czas  trwają  prace  budowlane,  tak  w  zakresie  realizacji  nowych  obiektów  jak  
i  modernizacji  różnorodnych  obiektów  istniejących,  a  przede  wszystkim  inwestycji  z  zakresu  infrastruktury
technicznej realizowanych przez Urząd Gminy.

3.2. Potencjalne kierunki rozwoju przestrzennego gminy BiesiekierzGmina Biesiekierz jest gminą rolniczą z rozwiniętą funkcją mieszkaniową i magazynowo-składowo-usługową
w części wschodniej, w sąsiedztwie Koszalina. Obszar Gminy jest zróżnicowany pod względem zainwestowania
 i  przebiegu  procesów  inwestycyjnych.  Sieć  osadnicza  Gminy  jest  dobrze  rozwinięta,  ale  istnieją  również
potencjalne  rezerwy  rozwojowe.  Przestrzenny  rozwój  Gminy  następuje  głównie  w  części  wschodniej,  
w sąsiedztwie Koszalina w oparciu o drogę krajową nr  6 (Stare Bielice i  Nowe Bielice).  W ostatnich latach
zauważalny jest rozwój budownictwa mieszkaniowego w miejscowościach Cieszyn, Gniazdowo i Tatów. Istotny wpływ na zagospodarowanie przestrzenne Gminy wkrótce będzie miała realizacja dróg ekspresowych
nr 6 i nr 11 wraz z węzłem drogowym. W jego rejonie wskazana byłaby lokalizacja obiektów  typu: magazyny,
hurtownie,  zaplecze  gastronomiczno-hotelowe,  produkcja,  usługi  wielkoprzestrzenne  itp.).  Zasadą   jest,  
że w sąsiedztwie takich węzłów buduje się takie centra logistyczne. Poza tym drogi te są projektowane w oparciu
o specustawę, dlatego konieczne jest uwzględnienie tych ustaleń w studium i w planach miejscowych. Drugie  ważne  centrum  magazynowo-składowo-usługowym   jest  projektowane  i  będzie  realizowane  
w obrębie Stare Bielice  (  wielofunkcyjny zespół  w tym obiekty handlowe o powierzchni  sprzedaży powyżej  
2000  m2 wraz  z  towarzyszącymi  obiektami  )  na  powierzchni  kilkudziesięciu  hektarów  (plan  w  trakcie
opracowania). Dlatego w chwili obecnej należy przeanalizować problem ewentualnych powiązań tych obszarów
oraz rodzajów funkcji. Pod tym kątem należy przygotować dokumentację planistyczną oraz inwestycyjną.Znaczna  część  terenu  Gminy,  szczególnie  w  części  południowo-zachodniej  i  centralnej  pokryta  jest  
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3 planami miejscowymi dopuszczającymi lokalizacje elektrowni  wiatrowych.  W związku z  tym obszary  te  są
wykluczone z zabudowy mieszkaniowej i usługowej, przez co można je wyłączyć z rozważań na temat procesów
inwestycyjnych ( nie dotyczy lokalizacji inwestycji dopuszczonych ustaleniami planów ).Podkreślić  należy,  że Gmina jest  dobrze wyposażona w infrastrukturę techniczną,  szczególnie w części
wschodniej.
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4. PLANOWANIE PRZESTRZENNE  WEDŁUG USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM I INNYCH AKTÓW PRAWNYCHPodstawę  planowania  zagospodarowania  przestrzennego  stanowią  przede  wszystkim  następujące

dokumenty prawne:1) ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.);2) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 199 ze zm.);3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  118,  
poz. 1233);4) rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  sierpnia  2003 r.  w  sprawie  wymaganego  zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587);5) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm.);6) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.);7) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie 
w  sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  
( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124);8) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (  tj.  Dz.  U. z 2015 r.  poz. 1774  
 ze  zm.);9) ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1235 ze zm.),10) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze ( tj. Dz. U z 2015 r., poz. 196 ze zm.);11) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( tj. Dz. U. z  2015 r. poz. 909  
ze zm.);12) ustawa  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – ( tj. Dz. U. z 2014 r.
poz. 1446 ze zm.);13) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.);14) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne ( tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.);15) ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.);16) ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( tj. Dz. U. z 2015 r. , poz.2126
ze zm.);17) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.);18) ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774 ze zm. );19) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku ( tj. Dz. U. z 2014 poz. 112);20) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( tj. Dz. U. 2015 r. poz. 469 ze zm.);21) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.);22) inne ustawy, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia, decyzje, programy itd. 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. wprowadziła wiele istotnych
zmian w stosunku do ustawy w oparciu o którą zostało sporządzone obowiązujące w Gminie studium (ustawa 
o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994 r.). Od samego początku jej istnienia środowiska urbanistów oraz władz samorządowych zgłaszały istotne uwagi
do jej treści. W ciągu kilkunastu lat  były podejmowane prace nad kompleksową zmianą ustawy oraz prace nad
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sporządzeniem całkowicie nowej ustawy (ostatnio Kodeks urbanistyczno-budowlany). Jednak wszystkie te prace
nie zostały przyjęte przez kolejne rządy. Wygodniejsze okazały się drobne zmiany, których dokonano od 2003 r.
kilkanaście. Mimo częściowych zmian nie zlikwidowano istotnych elementów, które powodują, że:- brak jest powiązań studium z decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzje

można wydać niezgodnie z ustaleniami studium),- brak jest zgodności zawartych w studium zapisów z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233),- formalnie  studium  nie  jest  aktem  prawa  miejscowego,  ale  przez  niektóre  ustawy  i  instytucje  jest
traktowane  jako  podstawa  podejmowania  decyzji  o  dużym  znaczeniu  (ustawa  o  gospodarce
nieruchomości, ANRSP, sądownictwo itp.).

Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  wprowadzona w ramach ustawy z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji okazała się być wielkim problemem, o bardzo poważnych negatywnych
skutkach dla samorządów.  Ustawa o rewitalizacji,  w bardzo  dużym zakresie  określonym w art.  41  utrudniła
proces  planistyczny  oraz  spowodował  ingerencje  w  planowanie  przestrzenne  i  działalność  samorządów.
Negatywne  skutki  tej  ustawy  są  olbrzymie.  Ponieważ  nie  wprowadzono  vacatio  legis,  samorządy  zostały
narażone na olbrzymie konsekwencje finansowe, gdyż w wielu gminach w trakcie opracowania są dokumenty
planistyczne (studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz plany miejscowe), które
będą musiały zostać zmienione w rezultacie wprowadzenia nowych przepisów w trakcie ich opracowywania. W wyniku  źle przygotowanej zmiany ustawy (art. 41  ustawy) wprowadzono pojęcia, czynności i elementy
planistyczne mało związane z planowaniem przestrzennym, do tego bez stosownego rozporządzenia. Poprzez
planowanie  przestrzenne  (studium),  chce  się  wpłynąć  w  sposób  niewłaściwy  na  kompetencje  samorządów
(zarządzanie przestrzenią). Uwagi  dotyczą  tej  części  ustawy,  która  odnosi  się  do  zmian  w zakresie  sporządzania   studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (art. 41). 1) Wprowadzenie na etapie studium pojęcia „walorów ekonomicznych przestrzeni” (ust.  4) rozumianych

zgodnie  z  art.  2  pkt  17  upizp  jako  „…  cechy  przestrzeni,  które  można  określić  w  kategoriach
ekonomicznych” to zapis, który może wynikać z małej znajomości celu i skali opracowania studium.  
W studium trudno dokonać takiej oceny ze względów na skalę i formę opracowania.2) Obowiązek  opracowania  dotychczas  nie  wykonywanych  na  etapie  studium  analiz  ekonomicznych,
środowiskowych i społecznych  musi budzić niepokój. O ile jednak niektóre z tych zagadnień stanowią
nieduże stosunkowo zwiększenie zakresu studium, o tyle wykonanie analizy ekonomicznej musi budzić
poważne obawy (obok walorów ekonomicznych przestrzeni). Po pierwsze  nie określono na czym ma
polegać taka analiza,  czego ma dotyczyć,  w  jakim zakresie i  jaki  ma obejmować okres? Po drugie
najbardziej  budzący  wątpliwości  jest   nakaz  wykonania  analizy  ekonomicznej  na  podstawie  map  
w skalach w jakich dopuszcza się wykonanie studium, między innymi 1: 5 000 - 1:25 000. Na pewno
jednym z elementów analizy w tym przypadku powinno być szczegółowe rozpoznanie stanu władania
gruntami, co jest w praktyce możliwe do wykonania na etapie planu miejscowego w oparciu o mapy  
w  skali  1:500-1:2000,  wyjątkowo  1:  5000.  W  obecnym  stanie  prawnym  obowiązuje  sporządzenie
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prognozy skutków finansowych ale do planu miejscowego. 3) Studium ma być wykonane na okres perspektywiczny - 30 lat (ust. 7 pkt 1). W studium należy określić
możliwości  finansowania  przez  gminę sieci  komunikacyjnych  i  infrastruktury  technicznej  (poprawniej
byłoby posługiwać się pojęciem uzbrojenie terenu zgodnie z art.  2 pkt 13 uopizp, ponieważ sieci nie
będą działać bez pełnych systemów). W związku z tym, aby rzetelnie wywiązać się z tego nakazu
ustawowego należałoby  wykonać przynajmniej  koncepcję wszystkich branż z obliczeniem kosztów  
w skali studium opracowywanego w przywołanych powyżej  bardzo małych skalach. Trudno jest  określić
30 lat wcześniej możliwości finansowe gminy. 4) W  zmienianej  ustawie  wprowadzono  pojęcia  -  „chłonność  obszarów”  i  „powierzchnia  użytkowa
zabudowy” bez ich zdefiniowania. Oba pojęcia odnoszą się do daleko posuniętych szczegółów, które nie
są możliwe do wykonania w sposób odpowiedzialny na etapie studium, między innymi ze względu na
bardzo małą skalę opracowania oraz samą istotę studium, które ma wyznaczać uwarunkowania oraz
kierunki i  nie jest planem. Powierzchnię użytkową oblicza się na etapie projektu budowlanego. Oba
pojęcia - „chłonność obszarów” i „powierzchnia użytkowa zabudowy” nie są stosowane nawet w trakcie
sporządzania  planów  miejscowych,  a  więc  w  skalach  znacznie  szczegółowszych  (w  skrajnych
przypadkach  plan  jest  sporządzany  na mapach  w skali  50  razy większej,  aniżeli  studium)  i  nie  są
bilansowane w skali planu. Odniesienie tych składników do tysięcy hektarów powierzchni gmin lub miast należy uznać za istotny
błąd, który wymaga natychmiastowej naprawyW zmianie ustawy zgodnie z art. 10 ust.7 pkt 1  przyjęto 30 letni okres planistyczny (zapotrzebowanie na
nową zabudowę) oraz zgodnie z pkt 2 dopuszczono zwiększenie zapotrzebowania na nową zabudowę
w stosunku do wyniku analiz nie większy niż 30%. Powyższe ograniczenie jest w części przypadków
błędne. Odnieść je można do gmin i miast o ograniczonym, stabilnym rozwoju, nie dopuszczając sytuacji
często obecnie spotykanych, a sprowadzających się do gwałtownego rozwoju w niektórych gminach
określonych funkcji. Przykładem są następujące sytuacje (wzięte z życia):- budowa  centrów  logistycznych  i  innych  inwestycji  gospodarczych  przy  węzłach  drogowych

realizowanych dróg krajowych, które wielokrotnie przekraczają obecną powierzchnię takich funkcji w
gminie,- mimo obowiązujących planów miejscowych nie są realizowane zaplanowane tam inwestycje i w ten
sposób następuje blokada nowych inwestycji, - udostępnienie nowych, określonych terenów pod zabudowę wynika ze względu na ład przestrzenny,
krajobraz  kulturowy i  zabytkowy układ przestrzenny  ale powoduje przekroczenie  ustanowionych
ograniczeń wynikających z analiz.Przez fakt, że nie ma możliwości egzekwowania realizacji inwestycji w oparciu o obowiązujące plany,

dlatego część terenów może być „zablokowana”, ale zgodnie z istniejącą ustawą występuje obowiązek
ich uwzględnienia jako terenów przeznaczonych pod zabudowę.5) W  ustawie  nie  zwrócono  uwagi  na  różnicę  pomiędzy  studium  a  planem,  nie  dostosowano
obowiązkowego zakresu ustaleń merytorycznych studium do jego skali, celu jakiemu studium ma służyć
i  wynikających  z  tego  możliwości  projektowych.  Chcąc  powstrzymać  niczym  nieograniczoną
nonszalancję planistyczną wielu gmin (słusznie), zastosowano niewłaściwe ustalenia prawne,  
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nie dokonano zmian uopizp w sposób profesjonalny. Do tego nie zastosowana vacatio legis  
dla  studiów  będących  w  opracowaniu.  Słuszny  cel  jakim  było  powstrzymanie  bałaganu
przestrzennego,  poprzez  nieprofesjonalne  ustalenia  prawne  już  obecnie  prowadzi  
do  specjalizacji  w  ich  omijaniu.  Część  analiz  nie  będzie  mogła  być  wykonana  w  sposób
odpowiedzialny ( jak opisane w pkt 6 zagadnienia ) i trzeba będzie się liczyć z procesami sądowymi 
w przypadku orzeczenia przez wojewodę o niezgodności studium z ustawą ( pewne obliczenia nie są
możliwe  do  wykonania)  lub  będą  wykonywane  opracowania  zgodnie  z  ustawą  ale  niezgodnie  
ze zdrowym rozsądkiem i sztuką projektową. 6) Bardzo istotny błąd ustawowy polega na tym,  że w ustawie nie uwzględniono możliwości i  skutków
przestrzennych wynikających z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. To właśnie
bardzo rozszerzone w drodze wyroków sądowych możliwości lokalizacji inwestycji (nieomal już niczym
nieograniczone)  będą  generowały  swobodne  zagospodarowanie  przestrzeni.  Z  kolei  ustawa  
ta spowoduje jeszcze większe „odchodzenie”  od sporządzania zmian studiów, które nie mają żadnego
wpływu  na  decyzje,  lub  spowoduje  dokonywanie  zapisów  „elastycznych”,  które  stworzą  podstawę
prawną (studia) sprzeczną z istotą planowania przestrzennego. Ażeby ograniczyć bałagan planistyczny
w terenie wynikający z decyzji, należało wprowadzić odpowiednie uwarunkowania w studium. 
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5. OCENA  AKTUALNOŚCI  STUDIUM  UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY BIESIEKIERZ, PLANÓW MIEJSCOWYCH I DOKUMENTÓW  ZWIĄZANYCH
Z PLANOWANIEM I ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENNYM
5.1. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PLANOWANIEM PRZESTRZENNYM
Podstawą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy są ustalenia i decyzje wynikające ze:- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz,- planów miejscowych,- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,- decyzji branżowych,- decyzji wynikających z kompetencji innych instytucji.

5.1.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy BiesiekierzStudium przyjęte zostało uchwałą Nr XVIII/188/00 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 18 grudnia 2000 r.  
i zmienione następującymi uchwałami:- uchwałą Nr XXXIX/290/06  z dnia 28 kwietnia 2006 r., - uchwałą Nr VI/53/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r., - uchwałą Nr XL/315/10 z dnia 19 marca 2010 r.,- uchwałą Nr XLVI/351/10 z dnia 27 września 2010 r.,- uchwałą Nr XLV/251/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r., - uchwałą Nr XIII/99/15 z dnia 22 października 2015 r.

Obecnie trwa kolejny proces zmiany studium na podstawie uchwały Nr XII/85/15 Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz ( rejon Laski Koszalińskie – linie elektroenergetyczne). 

5.1.2. Plany miejscoweW gminie Biesiekierz obowiązują następujące plany miejscowe:1) plan miejscowy zatwierdzony Uchwałą Nr XVII/117/96 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 26 listopada
1996  roku  w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  ogłoszony  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Koszalińskiego Nr 3 poz. 17 z dnia 27 stycznia 1997 roku (linia
elektroenergetyczna);2) plan miejscowy zatwierdzony Uchwałą Nr XX/158/97 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 kwietnia
1997 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz
ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Koszalińskiego Nr 17 poz. 66 z dnia 10 czerwca 1997
roku (Biesiekierz, Stare Bielice, Nowe Bielice – nieduże działki);3) plan miejscowy zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/203/98 Rady Gminy w  Biesiekierzu z dnia 24 marca
1998 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz
ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Koszalińskiego Nr 10 poz. 58 z dnia 30 kwietnia 1998
roku (Nowe Bielice, Tatów);4) plan miejscowy zatwierdzony Uchwałą Nr VI/40/03 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 26 kwietnia 2003
roku  w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Biesiekierz  
w obrębie Stare Bielice ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 38
poz. 583 z dnia 12 maja 2003 roku ( zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi wielofunkcyjne  
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w tym wielkopowierzchniowe obiekty handlowe );5) plan miejscowy zatwierdzony Uchwałą Nr VI/41/03 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 26 kwietnia 2003
roku  w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Biesiekierz  
w obrębie  Nowe Bielice  ogłoszony  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  
Nr 41 poz. 658 dnia 19 maja 2003 roku (usługi wielofunkcyjne, zabudowa mieszkaniowa );6) plan miejscowy zatwierdzony Uchwałą Nr VI/42/03 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 26 kwietnia 2003
roku  w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Biesiekierz  
w obrębie  Nowe Bielice  ogłoszony  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  
Nr 41 poz. 659 z dnia 19 maja 2003 roku (usługi wielofunkcyjne, zabudowa mieszkaniowa);7) plan miejscowy zatwierdzony Uchwałą Nr XI/91/07 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 30 października  
2007  r.  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  zespołu  elektrowni
wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia
podstawowego w okolicy miejscowości Parnowo w gminie Biesiekierz ogłoszony w Dzienniku Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 16, poz. 280 z dnia 8 lutego 2008 roku;8) plan  miejscowy  zatwierdzony  Uchwałą  Nr  XXIII/178/08  Rady  Gminy  w  Biesiekierzu  z  dnia  
29  października  2008  r.  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Biesiekierz  w  obrębie  Stare  Bielice  ogłoszony  w  Dzienniku  Urzędowy  Województwa
Zachodniopomorskiego  Nr  3,  poz.  110  z  dnia  22  stycznia  2009  roku  (usługi  handlu  –
wielkopowierzchniowe);9) plan miejscowy zatwierdzony Uchwałą Nr XLIII/331/10 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 7 czerwca
2010  r.  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  położonego  
w gminie Biesiekierz, pod nazwą „Gazociąg wysokiego ciśnienia” ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 70 poz. 1300 z dnia 20 lipca 2010 roku;10) plan miejscowy zatwierdzony Uchwałą XLVI/352/10 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 27 września 2010
r.  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Biesiekierz  dla  zespołu
elektrowni  wiatrowych  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  -  obszary  Kraśnik  Koszaliński  i  Warnino
ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 126 poz. 2447 z dnia  
8 grudnia 2010 roku;11) plan miejscowy zatwierdzony Uchwałą XLVIII/263/14 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 24 października
2014  r.  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Biesiekierz  
w  obrębach:  Parsowo,  Świemino,  Kraśnik  Koszaliński,  Warnino,  z  przeznaczeniem  terenów  pod
lokalizację  farmy  elektrowni  wiatrowych  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  i  strefami  oddziaływania
ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 4934 z dnia  
11 grudnia 2014 roku.Poza tym znajdują się nieaktualne plany miejscowe Gminy przyjęte uchwałami:1) plan miejscowy zatwierdzony Uchwałą XXV/102/87 Gminnej  Rady Narodowej w Biesiekierzu z dnia  
17 grudnia 1987 roku w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Biesiekierz;2) plan miejscowy zatwierdzony Uchwałą XVI/79/91 Rady  Gminy Biesiekierz z dnia 26 czerwca 1992 r.  
w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
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Biesiekierz.Wartość tych planów polega na tym, że w oparciu o te  plany można uwzględniać wyłączenie gruntów  
z użytkowania rolniczego.Zestawienie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych:1) uchwała Nr XXXIII/244/05 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 07 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia

do sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obiektów  handlowych  o
powierzchni handlowej sprzedaży powyżej 2000 m² wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą
niezbędną  do  prawidłowej  realizacji  funkcji  przeznaczenia  podstawowego  w  Gminie  Biesiekierz,
zmieniona  uchwałą  Nr  XXIII/180/08  Rady  Gminy  w  Biesiekierzu  z  dnia  29  października  
2008 r. ( Stare Bielice);2) uchwała Nr XXI/131/12 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia
do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Biesiekierz  (Laski
Koszalińskie - elektroenergetyka);3) uchwała Nr XII/86/15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Biesiekierz  (Laski
Koszalińskie - elektroenergetyka).Wykonywane w/w plany są  zgodne  z obowiązującym studium  i ze studium będącym w trakcie zmiany  

(na podstawie uchwały Nr XII/85/15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 24 września 2015 r.) 
5.1.3. Decyzje o warunkach za budowy i zagospodarowania terenu.Procesy inwestycyjne w gminie można prowadzić w oparciu o plany miejscowe, a dla obszarów, które nie są

objęte planami miejscowymi w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przede
wszystkim należy zdać sobie sprawę, że dla terenów, dla których istnieją obowiązujące plany miejscowe nie
można wydać  decyzji,  ponieważ  plany  te  stanowią  podstawę do  sporządzania  dokumentacji  budowlanej  
i następnie wydawania pozwolenia na budowę. Decyzje  dzielą  się  na  decyzje  o  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  (drogi,  infrastruktura  techniczna,
obiekty publiczne itp.) oraz decyzje o warunkach zabudowy dla pozostałych inwestycji o ile spełnione są warunki
określone  w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (między innymi stosowne
sąsiedztwo,   grunty  nie  objęte  ochroną  prawną,  działka  ma dostęp  do  drogi  publicznej  i  spełnia  kryteria  
w zakresie infrastruktury technicznej, nie zostają naruszone przepisy odrębne). Szczegółowsze informacje na
temat decyzji znajdują się w dalszej części opracowania. Zwrócić  należy  uwagę,  że na  terenie  gminy  można  również  prowadzić  inwestycje  w  oparciu  o  decyzje
wynikające z kompetencji innych instytucji (tzw. spec ustawy jak na przykład w zakresie dróg). W tym przypadku
nie uwzględnia się studium lub planów miejscowych ( projektowanie i budowa dróg ekspresowych nr 6 i nr 11).

5.1.4. Wykaz  dokumentów  w  posiadaniu  których  jest  Urząd,  a  związane  są   z  planowaniem
przestrzennym:W  Urzędzie  Gminy  znajdują  się  następujące  dokumenty,  które  mogą  być  wykorzystywane  w  pracach

związanych z planowaniem przestrzennym:1) Waloryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz; Biuro Konserwacji Przyrody, Szczecin 2004 r.2) Podstawowe  opracowanie  ekofizjograficzne  sporządzone  dla  obszaru  gminy  w  granicach
administracyjnych (2008 r.).3) Ekofizjografia  obejmująca  obszar  opracowania  zmiany  studium  przyjętej  uchwałą  Nr  XLV/251/14  
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z dnia  27 sierpnia  2014 r.,  opracowana przez dr  Grzegorza Synowca i  mgr  Marię Młodzianowską-
Synowiec – Wrocław 2012.4) Opracowanie  ekofizjograficzne  dla  obszaru  opracowania  zmiany  studium  przyjętego  uchwałą  
Nr XIII/99/15 z dnia 22 października 2015 r. -  mgr inż. Wiesław Zakrzewski.5) Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru opracowania  zmiany studium sporządzanej  wg uchwały  
Nr XII/85/15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany - mgr inż.
Wiesław Zakrzewski – Szczecin 2016 r.6) „Krajobraz  kulturowy.  Archeologia”.  Opracowania   do  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz – 2000 r.7) Program ochrony środowiska dla gminy Biesiekierz na lata 2010-2015 z perspektywą do roku 2017  
(w trakcie opracowania). 8) Strategia rozwoju gminy Biesiekierz na lata 2015-2020.9) Plan  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych  będących  
w posiadaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą 
w Białogardzie na obszarze gminy Biesiekierz na rok 2016. 

Niektóre z tych opracowań są tylko w części aktualne i w związku z tym wymagają albo nowych opracowań
albo aktualizacji.  Poza tym istnieje konieczność wykonania nowych dokumentów, których posiadanie wynika  
z przepisów odrębnych. Na władze samorządowe systematycznie nakłada się  ogromną ilość obowiązków ze szczebla krajowego 
lub  wojewódzkiego,  które  w  konsekwencji  poszerzają  zakres  pracy  urzędu  oraz  zwiększają  koszty  jego
utrzymania.  Jednocześnie  władze  samorządowe  nie  mogą  w  wielu  przypadkach  zadecydować  
o uwarunkowaniach i kierunkach zagospodarowania, ponieważ często o ostatecznej formie (uwarunkowaniach)
decydują  jednostki  wojewódzkie  (  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska,  Wojewódzki  Konserwator  
Zabytków itd.).

5.1.5. Wykaz  dokumentów,  które wynikają  z  odrębnych przepisów i  związane są z planowaniem
przestrzennym.Dokumenty  w  posiadaniu  których  jest  lub  powinien  być  Urząd  Gminy,  a  związane  są  pośrednio  

z planowaniem przestrzennym:1) Ustawa  z  dnia  23  lipca  2003  r.  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami  (tj.  Dz.  U.  
z 2014 r. poz. 1446 ze zm.). Wójt prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych
zabytków nieruchomych z terenu gminy (art. 22 ust 4) oraz sporządza na okres 4 lat gminny program
opieki  nad  zabytkami  (art.  87  ust.  1),  który  przyjmuje  rada  gminy  (art.  87  ust.  3)  
i z realizacji którego co 2 lata wójt przedkłada radzie sprawozdanie ( art. 87 ust. 5 ). Gmina nie jest 
w posiadaniu takiego dokumentu. 2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 1232 ze zm.). Art.
17 ust.  1  Organ wykonawczy (…)  gminy,  w celu realizacji  polityki  ochrony środowiska,  sporządza
odpowiednio (…) gminne programy ochrony środowiska….. Zgodnie z art. 18  programy uchwala rada
gminy, a z wykonania programu wójt sporządza co roku raport, który przedstawia radzie gminy. Gmina
nie posiada uchwalonego  takiego dokumentu – jest w trakcie opracowania.3) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 1059  ze zm.) – art. 19
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ust. 1 – wójt  …opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe, zwany dalej „projektem założeń” . Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej
na okres 15 lat i aktualizuje się co najmniej co 3 lata (art.  19 ust. 2 ).  Rada gminy uchwala założenia 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe ( art.19 ust. 8 ). Gmina nie jest 
w posiadaniu takiego dokumentu. 4) Ustawa z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym odprowadzeniu
ścieków  (t.j.  D.U.  z  2015  r.  poz.139   ze  zm.).  Art.  21  ust.1  -  Przedsiębiorstwo  wodociągowo-
kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, zwany dalej „planem”. Gmina jest w posiadaniu takiego
dokumentu – ważny do 2016 r. 

5.2. ANALIZA I OCENA  AKTUALNOŚCI I  ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA STUDIUM
UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  GMINY  ORAZ
PLANÓW MIEJSCOWYCH 
5.2.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy BiesiekierzProces  planistyczny  w  każdej  gminie  opiera  się  o  dwa  główne  dokumenty  -  studium  uwarunkowań  

i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy  oraz  plany  miejscowe.  Studium obejmuje  cały  obszar
gminy, a plany miejscowe wybrane dowolnie obszary. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, tylko stanowi
podstawę sporządzenia planów miejscowych. Plan miejscowy musi być zgodny z zapisami studium. Poza tym
studium może stanowić podstawę do  szacowania wartości nieruchomości (art. 155 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami), opracowywania licznych programów branżowych i strategii
rozwoju  gminy.  Studium  obok  strategii  rozwoju  gminy  Biesiekierz  jest  najważniejszym  dokumentem  Gminy
określającym przyszły,  kierunkowy jej  rozwój. Dlatego tak ważną sprawą jest  wartość merytoryczna studium  
i jego aktualność. Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz przyjęte zostało
uchwałą Nr XVIII/188/00 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 18 grudnia 2000 r. i sześciokrotnie fragmentarycznie
zmienione (obecnie trwa proces kolejnej zmiany). Zmiany studium związane były przede wszystkim z lokalizacją
elektrowni  wiatrowych,  wielkopowierzchniowych  obiektów  handlowych  oraz  rozbudową  stacji  i  sieci
elektroenergetycznych.  W  trakcie  zmian  studium  dokonywano  zmian  tylko  w  zakresie  wynikającym  
z uchwały, nie dokonując  analizy całości. Stąd liczne, nieaktualne albo niezgodne z prawem zapisy odnośnie
stanu  istniejącego  zagospodarowania  i  użytkowania  terenów,  infrastruktury  technicznej,  środowiska
przyrodniczego i kulturowego, zagadnień infrastruktury społecznej itp. Pierwotne  studium  wykonane  zostało  w  latach  1999-2000,  a  więc  w  oparciu  o  ustawę  
o  zagospodarowaniu  przestrzennym  z  7  lipca  1994  r.,  która  przestała  obowiązywać  11  lipca  2003  r.  
w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Studium  nie  spełnia  więc  części  obowiązujących  obecnie  uwarunkowań  i  zasad  sporządzania  tego  typu
dokumentu ( jak większość studiów w Polsce). Poza tym zawarte tam dane są w wielu przypadkach  nieaktualne
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(dane sprzed około 20 lat i więcej). Pod względem graficznym rysunek studium jest mało czytelny i nie zawiera
wszystkich,  aktualnych  decyzji  przestrzennych  (np.  projektowanych  dróg  ekspresowych  na  podstawie  spec
ustawy). Bardzo ważną sprawą w świetle nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (od 2003 r.)
jest duże uspołecznienie procesu sporządzania studium. Według poprzednio obowiązującej ustawy sporządzenie
studium  nie  było  związane  ze  zgłaszaniem  wniosków  przez  mieszkańców  do  studium,  jego  wyłożeniem  
do  wglądu  i  możliwością  wnoszenia  uwag  oraz  dyskusją  nad  przyjętymi  w  studium  rozwiązaniami.  
Jest to kardynalna różnica w sporządzaniu studium oraz w konsekwencjach z tego wynikających. W związku  
z  powyższym  właściciele  i  użytkownicy  terenów  nie  wiedzieli  często,  co  zostało  zaprojektowane  na  ich
obszarach. Obecnie  sporządzanie  studium  zbliżone  jest  do  poprzednio  opracowywanych  planów  ogólnych
zagospodarowania  przestrzennego gmin, z tym jednak, że nie stanowi ono podstawy do decyzji inwestycyjnych,
nie jest prawem miejscowym. Jest tylko podstawą do sporządzania planów miejscowych, strategii rozwoju gminy
oraz określania polityki gospodarki przestrzennej i inwestycyjnej.Od  2000  r.  w  ustawodawstwie  prawnym  związanym  z  planowaniem  przestrzennym,  w  procesach
realizacyjnych  oraz  w  zainwestowaniu  przestrzennym  Gminy  zaszły  bardzo  duże  istotne  zmiany,  w  wielu
przypadkach podstawowe. Przekształceniu uległa cała gospodarka, infrastruktura techniczna i społeczna oraz
wprowadzono całkowicie nowe lub w istotny sposób zmieniono dawne ustawodawstwo prawne (około 35 ustaw
i rozporządzeń, nowy plan województwa, nowe ustalenia branżowe itd.). Studium  gminy Biesiekierz nie zawiera części  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
zawartych w art.  10 ust  1  i  ust  2   ustawy o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym.  Zagadnienia  
te  zostały  opisane  w  ust.  4.  „Planowanie  przestrzenne według  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym i innych dokumentów prawnych” oraz w dalszej części opracowania.Poniżej  załączono  obecnie  obowiązujący  zakres  treści  studium,  którego  część  została  wprowadzona  
w  2015 r. i  nie jest zawarta w aktualnym  studium Gminy ( trzcionka pogrubiona)  po to,  ażeby radni  mogli
zapoznać się z głównymi obowiązującymi uwarunkowaniami studium. Art. 10. 1. W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z: 1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 3)  stanu  środowiska,  w  tym  stanu  rolniczej  i  leśnej  przestrzeni  produkcyjnej,  wielkości  i  jakościzasobów wodnych  oraz  wymogów  ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu,  w tym krajobrazukulturowego; 4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 4a)  rekomendacji  i  wniosków  zawartych  w audycie  krajobrazowym  lub  określenia  przez  audytkrajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych; 5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; 6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności:  a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramachmiejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego,c)  możliwości  finansowania  przez  gminę  wykonania  sieci  komunikacyjnej  i  infrastrukturytechnicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy,d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę;
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8) stanu prawnego gruntów;9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;11)występowania  udokumentowanych  złóż  kopalin,  zasobów  wód  podziemnych  orazudokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla; 12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych; 13)  stanu  systemów  komunikacji  i  infrastruktury  technicznej,  w  tym  stopnia  uporządkowaniagospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami; 14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;15) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. 
2. W studium określa się w szczególności: 1)  uwzględniające  bilans  terenów  przeznaczonych  pod  zabudowę,  o  którym mowa  w  ust.  1  pkt 7 lit. d: a)  kierunki  zmian  w  strukturze  przestrzennej  gminy  oraz  w  przeznaczeniu  terenów,  w  tymwynikające z audytu krajobrazowego, b)  kierunki  i  wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  oraz  użytkowania  terenów,  w  tym  terenyprzeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy; 2) (uchylony) 3)  obszary  oraz zasady ochrony  środowiska i  jego zasobów,  ochrony przyrody,  krajobrazu,  w tymkrajobrazu kulturowego i uzdrowisk; 4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,zgodnie  z  ustaleniami  planu  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  i  ustaleniamiprogramów, o których mowa w art. 48 ust. 1; 8)  obszary,  dla  których  obowiązkowe  jest  sporządzenie  miejscowego  planu  zagospodarowaniaprzestrzennego na podstawie  przepisów odrębnych,  w tym obszary  wymagające  przeprowadzeniascaleń i podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni publicznej; 9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i  leśnych na cele nierolnicze inieleśne; 10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;13)  obszary  pomników  zagłady  i  ich  stref  ochronnych  oraz  obowiązujące  na  nich  ograniczeniaprowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronieterenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm.5) ); 14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji; 14a) obszary zdegradowane; 15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 16)  obszary  funkcjonalne  o  znaczeniu  lokalnym,  w  zależności  od  uwarunkowań  i  potrzebzagospodarowania występujących w gminie. 2a. Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będąurządzenia  wytwarzające energię  z  odnawialnych źródeł  energii  o  mocy przekraczającej  100 kW,  a  także  ich  stref  ochronnych związanych z  ograniczeniami  w zabudowie  oraz  zagospodarowaniu  i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich rozmieszczenie. 

W  ustawie  dodano  ust.   5  -  7  o  olbrzymich  konsekwencjach  dla  procesu  planistycznego  ( których nie ma w obowiązujących studiach).5.  Dokonując  bilansu  terenów  przeznaczonych  pod  zabudowę,  kolejno:  
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1)  formułuje  się,  na  podstawie  analiz  ekonomicznych,  środowiskowych,  społecznych,  prognozdemograficznych  oraz  możliwości  finansowych  gminy,  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt  7  lit.  a–c,maksymalne  w skali  gminy  zapotrzebowanie  na  nową zabudowę,  wyrażone  w ilości  powierzchniużytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy;2) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej  zwartejstrukturze funkcjonalno-przestrzennej  w granicach jednostki  osadniczej  w rozumieniu art.  2  pkt 1ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych,rozumianą  jako  możliwość  lokalizowania  na  tych  obszarach  nowej  zabudowy,  wyrażoną  w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy; 3)  szacuje  się  chłonność,  położonych  na  terenie  gminy,  obszarów  przeznaczonych  w  planachmiejscowych pod zabudowę, innych niż wymienione w pkt 2, rozumianą jako możliwość lokalizowaniana  tych  obszarach  nowej  zabudowy,  wyrażoną  w  powierzchni  użytkowej  zabudowy,  w podziale na funkcje zabudowy;4) porównuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa w pkt 1, oraz sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, o której mowaw pkt 2 i  3,  a  następnie,  gdy maksymalne w skali  gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, októrym mowa w pkt 1: a)  nie przekracza  sumy powierzchni  użytkowej zabudowy,  w podziale  na funkcje zabudowy – nieprzewiduje  się  lokalizacji  nowej  zabudowy  poza  obszarami,  o  których  mowa  w  pkt  2  i  3,b)  przekracza  sumę powierzchni  użytkowej  zabudowy,  w  podziale  na  funkcje  zabudowy –  bilansterenów pod zabudowę uzupełnia się o różnicę tych wielkości wyrażoną w powierzchni użytkowejzabudowy,  w  podziale  na  funkcje  zabudowy,  i  przewiduje  się  lokalizację  nowej  zabudowy  pozaobszarami, o których mowa w pkt 2 i 3, maksymalnie w ilości wynikającej z uzupełnionego bilansu; 5) określa się: a)  możliwości  finansowania  przez  gminę  wykonania  sieci  komunikacyjnych  i  infrastrukturytechnicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy,b)  potrzeby  inwestycyjne  gminy  wynikające  z  konieczności  realizacji  zadań  własnych,  związane  z lokalizacją nowej zabudowy na obszarach, o których mowa w pkt 2 i 3, oraz w przypadku, o którymmowa w pkt 4 lit. a, poza tymi obszarami;6) w przypadku gdy potrzeby inwestycyjne, o których mowa w pkt 5 lit. b, przekraczają możliwościfinansowania,  o  których  mowa  w  pkt  5  lit.  a,  dokonuje  się  zmian  w  celu  dostosowaniazapotrzebowania  na  nową  zabudowę  do  możliwości  finansowania  przez  gminę  wykonania  siecikomunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz społecznej. 6. Działania, o których mowa w ust. 5, mogą wymagać powtórzenia, na zasadzie analizy wariantówlub  realizacji  procesu  iteracyjnego,  oraz  powtórzenia  wszystkich  lub  części  z  nich,  także w połączeniu z innymi czynnościami przeprowadzanymi w ramach prac nad projektem studium. 7. Określając zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, bierze się poduwagę:1) perspektywę nie dłuższą niż 30 lat; 2)  niepewność  procesów  rozwojowych  wyrażającą  się  możliwością  zwiększenia  zapotrzebowania w stosunku do wyników analiz nie więcej niż o 30%.
Analiza  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Biesiekierzzawartych w aktualnym studium gm. Biesiekierz.
UwarunkowaniaW uwarunkowaniach studium  przedstawiono głównie zagadnienia środowiska przyrodniczego ( w części

aktualne), zasobów leśnych  i rolniczej przestrzeni produkcyjnej w bardzo szerokim zakresie ale również w takim
zakresie nieaktualne ( przełom XX i XXI w). W ustępie „Uwarunkowania wynikające z obowiązujących planów
miejscowych” zawarto wykaz części planów  bez omówienia uwarunkowań z nich wynikających. W ustępie  „Uwarunkowania  wynikające  z  zasobów dziedzictwa  kulturowego  i  archeologii”  zawarto    bardzo
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zdawkowe  dane,  podczas  gdy  szczegóły  (  też  nie  w  pełni  aktualne),   zostały  przedstawione  
w  dodatkowym  elaboracie  pt.  „Krajobraz  kulturowy  i  archeologia”.  W  tym  miejscu  trzeba  dodać,  
że Gmina nie posiada „Gminnej ewidencji zabytków” i „Programu opieki nad zabytkami”. 
W  studium  szeroko  opisane  są  zagadnienia  elektroenergetyczne,  natomiast  brak  jest  podobnie  opisanych
uwarunkowań z zakresu pozostałych zagadnień infrastruktury technicznej Gminy. 

 Uwarunkowania nie zawierają większości wymaganych zapisów zawartych w art. 10 ust. 1 uopizp ( których
wykaz przytoczono powyżej), a znaczna część z tych które są  jest  nieaktualna  albo  niepełna. 

KierunkiRozdział „ Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz” należy uznać  w znacznej części
za  niewłaściwy.  W  tej  części  przywołano  „Założenia  strategii  rozwoju  gm.  Biesiekierz”  z  roku  1996  r.
 i odnoszą się do 2005 r. oraz opracowanie „Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego gminy”
z podobnego okresu.  Założenia strategii to część wstępna do głównego dokumentu jakim jest strategia. Oba
opracowania  należy  traktować  wspólnie.  Mają  one  bardziej  charakter  ekonomiczno-programowy,  aniżeli
przestrzenny i jak wspomniano są mało aktualne.Natomiast „Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego gminy” to  kontynuacja założeń  
z roku 1990 oparta o dane statystyczne Urzędu Statystycznego w Koszalinie. Zawiera on dane charakteryzujące
gminę  z   1987  roku.  Kompleksowy  program  społeczno  -  gospodarczy  wraz  z  miejscowym  planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz był opracowany w roku 1987. Ustęp  zatytułowany   „Kierunki  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  ”  zawiera  na  8  stronach  nieliczne
zagadnienia  odnoszące  się  do  rozwoju  przestrzennego  z  tego  największą  ilość  stron  poświęcono
elektroenergetyce wraz z telekomunikacją. Nie podano ustaleń  odnośnie  np. zaopatrzenia w wodę, melioracji,
środowiska przyrodniczego, kulturowego, usług publicznych i społecznych, systemu komunikacji itd.  Kierunki nie zawierają większości wymaganych zapisów zawartych w art. 10 ust. 2 uopizp ( których wykaz
przytoczono powyżej ),  a część istniejących jest  również nieaktualna albo niepełna. Brak jest miedzy innymi
wielu zagadnień obecnie obowiązujących, wskaźników zagospodarowania przestrzennego oraz wszystkich analiz
wynikających ze  zmiany  uopizp  z  października 2015  r.  i  wniosków z  nich  wynikających.  Ponieważ studium
zawiera tekst ujednolicony, a analizą objęte jest całe  obowiązujące  studium, stąd nie ma potrzeby analizować
poszczególne jego zmiany.Na podstawie analizy stwierdzić należy, że studium Gminy w obecnej formie nie spełnia  części  wymogów
ustawowych  (  jak  większość  studiów  w  Polsce  ),  nie  przedstawia  pełnej  wartości  merytorycznej,
nie jest ono w pełni aktualne na dzień dzisiejszy  pod względem zagospodarowania i użytkowania terenów oraz 
w niektórych przypadkach jest niezgodne w części z obowiązującymi przepisami.  Studium  częściowo  jest
nieaktualne  ale  jest  obowiązujące.  Na  obecnym  etapie może  ono  stanowić  podstawę  sporządzania
planów miejscowych  tylko zgodnych  z  zapisanymi  ustaleniami  obecnego studium.  Zmiana  cząstkowa
studium  może  dotyczyć  tylko  takich  funkcji,  które  nie  powodują  konieczności  wykonywania  licznych,
szczegółowych opracowań wynikających ze zmienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w październiku 2015 r.  (  np.  infrastruktury  technicznej  itp). Poniżej  przytoczono zapis   art.  9 ust.  3a uopizp
uzasadniający powyższe twierdzenie.
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– „Zmiana studium dla części obszaru gminy wymaga dokonania, zarówno w części tekstowej jak i graficznej
studium,  zmiany  w  odniesieniu  do  wszystkich  treści,  które  w  wyniku  wprowadzonej  zmiany  przestają  być
aktualne, w szczególności zmian w zakresie określonym w art. 10 ust.1”. W przypadku opracowania planu, którego zapisy  nie są zgodne z ustaleniami obowiązującego studium,
wystąpi konieczność wcześniejszego jego opracowania ( studium ) z uwzględnieniem aktualnie  obowiązujących
przepisów.   Konieczne  jest  więc  sporządzenie  nowego  studium,  ponieważ  jak  wykazano  w  opracowaniu,
częściowa zmiana  dotycząca zagadnień związanych z obowiązkiem dokonania  szeregu analiz,  sprowadzać się
będzie  do opracowania  nowego tekstu i rysunku studium. Ażeby poprawnie sporządzić studium konieczne jest posiadanie przed przystąpieniem do prac nad studium
„materiałów wejściowych”, których w większości brak jest w Gminie lub ich wartość nie jest w pełni aktualna  
( możliwe jest równoległe wykonywanie niektórych z dokumentów).1) Podstawowym i bardzo ważnym dokumentem wejściowym w procesie planistycznym jest  „Opracowanie

ekofizjograficzne dla obszaru gminy” -  art.  72 ust. 5  ustawy z dnia 27. 04. 2001 r. Prawo ochrony
środowiska.  Opracowanie  ekofizjograficzne  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  §  2.  pkt  1,  lit.  a
Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  września  2002  r.  w  sprawie  opracowań
ekofizjograficznych.Gmina  posiada  „Podstawowe  opracowanie  ekofizjograficzne  sporządzone  dla  obszaru  gminy  
w granicach  administracyjnych”  z  2008 r.,  ale  wymaga ono istotnych uzupełnień i  aktualizacji.  Przy
dokonywaniu aktualizacji ekofizjografii należy wykorzystać opracowania ekofizjograficzne dla obszarów
zmian studium oraz planów miejscowych obejmujących części Gminy. Jeżeli jest ono aktualne i zrobione
profesjonalnie z udziałem pracowników  Gminy w zakresie proponowanych form ochrony,  pozwoli na
unikanie każdorazowego opracowywania ekofizjografii na etapie sporządzania zmiany studium (wystąpi
ewentualnie  potrzeba  uszczegółowienia  ekofizjografii  wynikająca  z  dostosowania  do  zakresu
przestrzennego  i  tematyki)  oraz  będzie  wykorzystane  przy  sporządzaniu  innych  dokumentów
(programów, strategii,  planów miejscowych itp.). W ten sposób obniży się koszty opracowania  wielu
dokumentów. 2) Bardzo ważną sprawą nie tylko dla celów projektowych, ale również realizacyjnych jest   posiadanie
opracowania pt. „Waloryzacja krajobrazu kulturowego gminy” z którego wynikać będzie między innymi
„Gminna  ewidencja  zabytków”  oraz  na  tej  podstawie  sporządzony  zostanie  „Program  opieki  nad
zabytkami” (art. 19 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Gmina
posiada  opracowanie  z  1999  r.  „Krajobraz  kulturowy  i  archeologia”,  które  nie  spełnia  aktualnych
wymogów w tym zakresie  w  związku z  czym  należy  sporządzić  stosowną,  nową  dokumentację.  
W przypadku posiadania „Programu opieki  nad zabytkami” gmina może starać się o dofinansowanie
czynności  związanych z  opieką  nad obiektami  chronionymi lub prowadzenia stosownych czynności.
Konieczne jest więc opracowanie takiego dokumentu. 3) „Strategia  rozwoju gminy Biesiekierz 2015-2020 ” - Gmina posiada aktualną strategię przyjętą przez
Radę Gminy  w Biesiekierzu.4) Programy  wynikające  z  przepisów  odrębnych  (w  zakresie  ochrony  środowiska;  założeń  do  planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; zaopatrzenia w wodę i kanalizację sanitarną
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itp.).  Gmina  posiada  tylko  plan  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń
kanalizacyjnych do 2016 r. będących w posiadaniu  RWiK w Białogardzie. Prace  nad  sporządzeniem  nowego  studium  można  podjąć  albo  po  wykonaniu  ww.  opracowań  albo

równocześnie z założeniem, że studium zostanie zakończone po ich sporządzeniu.  Należy uwzględnić fakt,  
że większość prac związanych ze wskazanymi dokumentami z zakresu środowiska przyrodniczego i kulturowego
wykonywana jest w terenie, w odpowiednich porach roku i wymaga stosunkowo dużo czasu. Posiadanie takich
opracowań będzie służyło Gminie do wielu celów przez wiele lat. Nowe  studium  powinno  zostać  wykonane  w  technice  cyfrowej  na  mapach  w  skali  1:10 000  (a  nie  
w skali 1:20000). W studium powinny zostać przesądzone zagadnienia związane z ochroną przyrody, walorów
kulturowych,  środowiska  oraz  terenów  rozwojowych  na  okres  kierunkowy  (około  30  lat).  Zwrócić  należy
szczególną uwagę na fakt, że poprzez zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(październik 2015 r.)  ustawodawca nie chce dopuścić,  ażeby w studium wyznaczać większe obszary  
w okresie kierunkowym, aniżeli wynika to ze szczegółowych analiz, prognozy demograficznej, wyliczeń
powierzchni terenów  i obiektów w stanie istniejącym, w planach miejscowych i studium. Dopuszcza się
zwiększenie powierzchni projektowanej tylko do 30% w stosunku do wyliczonych potrzeb. W przeciwnym
przypadku należy „usunąć nadwyżki projektowe” co może być warunkiem pozytywnego zaopiniowania
studium przez wojewodę. Przystąpienie  do  opracowania  nowego  studium  należy  uznać  za  rzecz  pilną,  ale  również  jako  pilne,  
a nawet wyprzedzające należy uznać sporządzenie ww. dokumentów związanych z poprawnym opracowaniem
studium.  Zwrócić należy uwagę na niezwykle ważną rolę jaką spełnia studium, a wynikającą z tego, że w nim
decyduje  się  o  zagospodarowaniu  przestrzennym  gminy  na  przyszłe  30  lat.  Stąd  studium  powinno  zostać
sporządzone z niezwykłą starannością w oparciu o najbardziej  aktualne i  rzeczowe dokumenty przez zespół
fachowców posiadający odpowiednie, wieloletnie doświadczenie. 

5.2.2. Plany miejscowePodstawowym  i  głównym  dokumentem  planistycznym  w  oparciu  o  który  można  prowadzić  politykę
zagospodarowania  przestrzennego gminy  jest  plan  miejscowy.  Opracowanie  planu  miejscowego  w  oparciu  
o aktualną ustawę trwa dłużej, aniżeli decyzji i jest  droższe od sporządzenia pewnej liczby decyzji. Zachodzi
więc pytanie kiedy opracowywać plan, a kiedy decyzję?Dla obszarów, dla których od 1 stycznia 2004 r. nie obowiązują „dawne” plany miejscowe,  można albo
sporządzić  nowe plany,  albo  prowadzić  procesy  inwestycyjne w oparciu  o  decyzje  o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu (wzizt ) tam gdzie jest to możliwe – spełnione są warunki ustawowe. O  wyborze  albo  opracowania  planu  albo  sporządzenia  decyzji  należy  kierować  się  następującymi
przesłankami:1) Tylko poprzez plan miejscowy można kształtować harmonijne zagospodarowanie (tereny zabudowane -

zwarta  zabudowa  wsi)  i  przygotować  tereny  „pod”  potencjalnych  inwestorów  stwarzając  im  oferty
inwestycyjne i koncentrując odpowiednio procesy zabudowy i rozwoju infrastruktury technicznej.2) Ważną  kwestią  jest  czynnik  postępowania  „odwoławczo-nadzorczego”.  W  przypadku  planu,
rozstrzygnięcia wójta, burmistrza i prezydenta nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego.
Nawet  jeżeli dojdzie do zaskarżenia planu (uchwały rady), to dotyczy to tylko zaskarżonego przedmiotu
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(o  ile  tok  formalno-prawny  był  zgodny  z  ustawą).  W  przypadku  decyzji  o  warunkach  zabudowy  
i  zagospodarowania  terenu (wzizt),  gmina  ma do czynienia  z  procedurami określonymi  w kodeksie
postępowania administracyjnego, co może wydłużyć proces inwestycyjny.3) Decyzje o wzizt można wydawać tylko dla obszarów, które uzyskały zgodę na wyłączenie gruntów  
z użytkowania rolniczego albo leśnego na cele nierolnicze albo nieleśne nawet w nieobowiązujących już
planach lub zgoda taka nie jest wymagana (grunty klas IV-VI) oraz grunty klasy I-III o ile spełnione są
warunki określone w art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 4) Skutek  materialny  decyzji  związany  z  obniżeniem wartości  nieruchomości  wyraża  się w roszczeniu
właściciela lub wieczystego użytkownika tej nieruchomości. W przypadku decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji  celu publicznego koszty  realizacji  roszczeń obciążają gminę (art.  36 i  art.  37  w związku
 z  art.  58 ust.  2  ustawy),  natomiast  w przypadku decyzji  o warunkach zabudowy koszty  te  ponosi
inwestor po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 63 ust. 3). W przypadku planu
miejscowego koszty obniżenia wartości również obciążają gminę, z tym że na etapie opracowania planu
zjawisko to jest znane, a jego realizacja może nastąpić tylko w ciągu 5 lat.5) Należy się liczyć z faktem, że część wykonanych planów przed wejściem w życie  ustawy o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym ( lipiec 2003 r.)  nie spełnia wymogów nowej  ustawy w zakresie
szczegółowości oraz  rodzajów ustaleń realizacyjnych i w związku z tym organ wydający pozwolenie na
budowę może mieć w niektórych przypadkach problemy z określeniem warunków zabudowy.6) Plany  miejscowe  można  sporządzać  dla  większych  obszarów,  co  należy  wykluczyć  w  przypadku
sporządzania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.7) Przy opracowywaniu planu miejscowego ma zastosowanie art. 15 ust 1 pkt 12 uopizp, a więc określa się
stawki  procentowe,  na podstawie  których ustala się opłatę,  o której  mowa w art.  36 ust.4 ustawy.  
W tym przypadku chodzi o dochód własny gminy wynikający ze sprzedaży terenu przez właściciela  
(w  ciągu  5  lat)  dla  którego  to  terenu  w  planie  miejscowym  określono  stawkę  wzrostu  wartości
nieruchomości (do 30%). Dodać należy, że w przypadku obniżenia wartości nieruchomości w wyniku
ustaleń planu i jej sprzedaży gmina ponosi koszty tego ustalenia planu.8) W przypadku wydania decyzji  o warunkach zabudowy nie ma zastosowania w/w przepis o wzroście
wartości nieruchomości i w związku z tym gmina nie ma żadnego dochodu. Jest to niezwykle ważne 
i w związku z tym nie powinno się dopuszczać do takich sytuacji (chodzi przede wszystkim o tereny  
w obrębie  których wyznacza  się  więcej  działek,  głównie  usługowych  i  mieszkaniowych).  Dla  takich
terenów należy sporządzić plan miejscowy.9) Dla terenów, dla których wydaje  się dużo decyzji  o warunkach zabudowy (np. Stare Bielice  i  Nowe
Bielice)  lepiej  jest  sporządzić  plan miejscowy,  aniżeli  sporządzać dziesiątki  decyzji,  za które należy
zapłacić sporządzającemu (często cena planu jest niższa, aniżeli cena sporządzanych decyzji w ciągu
kilku  lat),  a  najważniejszą sprawą jest  fakt  korzyści  jakie  daje  plan  –  szybsza możliwość  realizacji
inwestycji, mniej pracy w Urzędzie związanych ze sporządzeniem decyzji, porządek przestrzenny oraz
ewentualny dochód gminy od wzrostu wartości nieruchomości.10) Dla niektórych terenów istnieje obowiązek sporządzenia planów - wyłączenie gruntów rolnych ( klas I-III 
o  ile  łączna  powierzchnia  przekracza  0,50  ha)  lub  leśnych  z  użytkowania,  lokalizacja  obiektów
handlowych  o  powierzchni  sprzedaży  powyżej  2000  m2,  obszary  przestrzeni  publicznej,  obszary
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wymagające  przeprowadzenia  scaleń  i  podziałów  nieruchomości,  obszary  dla  których  obowiązek
sporządzenia planu wynika z przepisów odrębnych.W obrębie  Gminy obowiązuje 11 planów miejscowych z tym, że największe obszary zajmują trzy plany

związane z lokalizacją elektrowni wiatrowych (wykaz 5.1.2.). W trakcie opracowania są 3 plany miejscowe. Zestawienie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planów
miejscowych:1) Uchwała  Nr  XXXIII/244/05  Rady  Gminy  w  Biesiekierzu  z  dnia  07  grudnia   2005  r.  w  sprawie

przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obiektów
handlowych o powierzchni  handlowej sprzedaży powyżej 2000 m² wraz z towarzyszącymi obiektami
oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie
Biesiekierz,  zmieniona Uchwałą Nr XXIII/180/08 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 29 października
2008 r.2) Uchwała Nr XXI/131/12 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz  (podejście
elektroenergetyczne Laski Koszalińskie). 3) Uchwała Nr XII/86/15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Biesiekierz.  (podejście
elektroenergetyczne Laski Koszalińskie). Prace nad tymi planami trwają i można spodziewać się, że zostaną zakończone w latach 2016-2017. Są one

zgodne z obowiązującym i zmienianym studium. Charakterystyczną cechą istniejących planów miejscowych jest to,  że dotyczą głównie elektrowni wiatrowych,
wielofunkcyjnych usług (w tym wielkopowierzchniowych) i infrastruktury technicznej (gazociąg, elektroenergetyka)
natomiast nie obejmują one większych terenów mieszkaniowych. Funkcja ta realizowana jest na wielką skalę  
w  oparciu  o  decyzje,  co  powoduje  utratę  przez  Gminę  dochodów  wynikających  ze  wzrostu  wartości
nieruchomości w wyniku ustaleń planów ( tzw. renta planistyczna) oraz ponoszenie przez Gminę bardzo dużych
kosztów związanych ze sporządzeniem decyzji.

Analiza stanu prawnego obowiązujących  planów  miejscowych.Istnieje istotny podział planów miejscowych w zależności od czasu ich uchwalenia, a przez to ich treści.  Plany
miejscowe uchwalone w latach 1995- 2003  ( przed wejściem w życie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z   dnia  27 marca 2003 r.)  i  po tym okresie.   Ustawa z 2003 r.   zmieniła  w istotny  sposób
metodologię,  zasady  i  warunki  opracowywania  planów miejscowych.  Następnie  ustawa  ta  była  wielokrotnie
zmieniana, stąd można przyjąć, że większość planów  miejscowych sporządzonych w trybie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym  może być nieaktualna. W związku z tym możemy mieć  do czynienia

z  obowiązującymi  planami  ale  nieaktualnymi.  Poniżej   przywołano  opinie  prawne  wyjaśniające  problemy
ważności planów miejscowych.  Co do zasady, kolizja przepisów zawartych w ustawie z przepisami zawartymi w akcie prawa miejscowego
powoduje, że ważniejszy jest akt prawny wyższy rangą, czyli przepis zawarty w ustawie. Niemniej jednak, aby
niezgodny z prawem przepis znajdujący się w planie miejscowym został  wyeliminowany z obrotu  prawnego
konieczne  jest  stwierdzenie  jego  nieważności  przez  Prezesa  Rady  Ministrów,  wojewodę,  regionalną  izbę
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obrachunkową albo wojewódzki sąd administracyjny. 
Zgodnie  z  przyjętą  hierarchią  akty  prawa  miejscowego  ustępują  rangą  m.in.  rozporządzeniom  i  ustawom.
Niemniej jednak dopóki niezgodny z prawem przepis funkcjonuje w planie miejscowym, to jest on wiążący do
czasu wyeliminowania go z obrotu prawnego. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego uchwalanym przez
radę gminy (tak: art. 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) Zgodnie z brzmieniem art. 85 
i 86 ustawy o samorządzie gminnym nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium
zgodności z prawem przez organy nadzoru. 
O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż
30  dni  od  dnia  doręczenia  uchwały  lub  zarządzenia,  w  trybie  określonym w  art.  90 ustawy o  samorządzie
gminnym. Po upływie terminu 30 dni  organ nadzoru nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności
uchwały  lub  zarządzenia  organu  gminy.  W  tym  przypadku  organ  nadzoru  może  zaskarżyć  uchwałę  lub
zarządzenie  do  sądu  administracyjnego.  W takiej  sytuacji  wydanie  postanowienia  o  wstrzymaniu  wykonania
uchwały lub zarządzenia należy do sądu. Nie stwierdza się nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy
po upływie  jednego  roku  od  dnia  ich  podjęcia,  chyba  że uchybiono  obowiązkowi  przedłożenia  uchwały  lub
zarządzenia w terminie 30 dni, albo jeżeli są one aktem prawa miejscowego. Jeżeli nie stwierdzono nieważności
uchwały lub zarządzenia z powodu upływu terminu, o którym mowa powyżej, a istnieją przesłanki stwierdzenia
nieważności, to sąd administracyjny orzeka o ich niezgodności z prawem.Anna Bufnal - autor
Czy można  uchylić  mpzp?  Powodem uchylenia  może  być   zmiana  sytuacji  prawnej  i  faktycznej  terenu,  
w  wyniku  czego  planu  nie  można  zrealizować.  Uchylenie  całości  lub  części  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego możliwe jest jedynie w takim trybie, w jakim następuje uchwalenie planu. Nie
można się zgodzić z poglądem, jakoby uchwała rady gminy uchylająca plan miejscowy nie stanowiła zmiany
istniejącego  planu  miejscowego.  Jeżeli  rada  gminy  dojdzie  do  przekonania,  że  plan  miejscowy  stał  się
nieaktualny – co powinno nastąpić poprzez podjęcie uchwały w trybie art. 32 ust. 2  uopizp. – to następnie należy
podjąć  działania,  o  których  mowa  w  art.  27  ustawy.  Rada  gminy  może  więc  w  każdym  czasie  dojść  do
przekonania, iż zapisy planu miejscowego są nieaktualne, jednakże w takim przypadku nie jest uprawniona do
uchylenia takiego zapisu obowiązującego planu miejscowego, lecz do przeprowadzenia procedury określonej  
w art. 27 ustawy.Wyjaśnienie użytych sformułowań przy analizie ocen planów miejscowych.  Plan jest aktualny -  to znaczy, że niezależnie kiedy został sporządzony ( po 1994 r.) treści w nim zawarte
pozwalają na sporządzenie dokumentacji budowlanej.  Plan jest nieaktualny to znaczy, że niezależnie kiedy został sporządzony ( po 1994 r.) treści w nim zawarte
mogą  stanowić  problem  przy  sporządzaniu  poprawnej  dokumentacji  budowlanej.  Dlatego  w  zależności  od
przedmiotu uchwały może pozostać w obowiązującej formie albo musi zostać zmieniony ( lub opracowany nowy). Plan jest obowiązujący – to znaczy, że nie został uchylony przez Prezesa Rady Ministrów, wojewodę,
regionalną izbę obrachunkową albo wojewódzki sąd administracyjny.  Plan może być nieaktualny ale obowiązujący to znaczy, że treści w nim zawarte nie pozwalają na
sporządzenie  poprawnej  dokumentacji  budowlanej  (  brak zapisów wymaganych w aktualnej  uopizp )  ale nie
został uchylony. Niektóre z tych planów w zależności od przedmiotu uchwalenia ( np.: strzelnica, zbiornik wodny,
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wieża telekomunikacyjna lub obserwacyjna), mimo swojej nieaktualności prawnej mogą być uznane przez urząd
wydający pozwolenie na budowę za wystarczająco poprawne w wymaganym zakresie. 
Analiza  aktualności planów miejscowych:

1) Plan miejscowy zatwierdzony Uchwałą Nr XVII/117/96 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 26 listopada 1996
roku  w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  ogłoszony  w  Dzienniku
Urzędowym  Województwa  Koszalińskiego  Nr  3  poz.  17  z  dnia  27  stycznia  1997  roku  (linia
elektroenergetyczna). Plan jest nieaktualny.  Wskazana jest zmiana planu ( nie można uchylić)  ze względu na fakt,  iż ustalenia
tego planu nie będą zrealizowane, ponieważ kabel został położony w rejonie Słupska.

2) Plan miejscowy zatwierdzony Uchwałą Nr XX/158/97 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 kwietnia 1997
roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz ogłoszony 
w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Koszalińskiego  Nr  17  poz.  66  z  dnia  10  czerwca  1997  roku
(Biesiekierz, Stare Bielice, Nowe Bielice – nieduże działki). Plan jest obowiązujący ale nieaktualny ze względu na fakt, iż był wykonany przed wejściem w życie uopizp 
z  2003  r.,  a  więc  nie  zawiera  wielu  wymaganych  uwarunkowań.  W  planie  w  części  brak  niektórych
parametrów zabudowy, a forma zapisu w części jest nieaktualna.  Jego zmiana powinna nastąpić w ramach
planowanych w Analizie prac związanych ze sporządzeniem planów miejscowych dla wszystkich 3 obrębów. 3)   Plan miejscowy zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/203/98 Rady Gminy w  Biesiekierzu z dnia 24 marca 1998 roku
w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Biesiekierz  ogłoszony  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Koszalińskiego Nr 10 poz. 58 z dnia 30 kwietnia 1998 roku (Nowe
Bielice, Tatów). Plan jest obowiązujący ale nieaktualny ze względu na fakt, iż był wykonany przed wejściem 
w życie uopizp z 2003 r. W planie w części brak niektórych parametrów zabudowy, forma zapisu w części jest
nieaktualna.  Jego  zmiana  powinna  nastąpić  w  ramach  opracowania  planu  dla  obrębu  Nowe  Bielice
planowanego w Analizie sporządzenia planu miejscowego miejscowości. 4)   Plan miejscowy zatwierdzony Uchwałą Nr VI/40/03 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 26 kwietnia 2003 roku 
w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Biesiekierz  
w obrębie Stare Bielice ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 38  
poz. 583 z dnia 12 maja 2003 roku . W planie na pow. 18,52 ha dopuszczono  zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną,  usługi  wielofunkcyjne w tym wielkopowierzchniowe obiekty  handlowe –  obecnie  w trakcie
zmiany).4) Plan miejscowy zatwierdzony Uchwałą Nr VI/41/03 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 26 kwietnia 2003 roku
w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Biesiekierz  
w  obrębie  Nowe  Bielice  ogłoszony  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Zachodniopomorskiego  
Nr 41 poz. 658 dnia 19 maja 2003 roku (usługi wielofunkcyjne- handel, turystyka, gastronomia, rzemiosło),
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna );   pow. 26,55 ha..  W planie dopuszczono zabudowę usługową  
w tym obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 1000 m2 oraz funkcje usług sportu, handel, gastronomia,
magazyny itp. Plan aktualny i obowiązujący. Wskazane włączenie obszaru do planowanego do wykonania
planu m. Nowe Bielice zgodnie z Analizą.5) Plan miejscowy zatwierdzony Uchwałą Nr VI/42/03 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 26 kwietnia 2003 roku
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w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Biesiekierz  
w  obrębie  Nowe  Bielice  ogłoszony  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Zachodniopomorskiego  
Nr 41 poz. 659 z dnia 19 maja 2003 roku (usługi wielofunkcyjne). Powierzchnia 3,12 ha.  W planie dopuszczono zabudowę usługową w tym obiekty handlowe o pow. sprzedaży
powyżej 1000 m2 oraz funkcje uzupełniające. Wątpliwości może budzić zapis o „funkcji wariantowej”.  Plan
aktualny  i  obowiązujący.  Jego  zmiana  w  dostosowaniu  do  obowiązujących  przepisów
 i stanu istniejącego   zagospodarowania i użytkowania terenów w ramach planowanego sporządzenia planu
Starych Bielic zgodnie z Analizą. 6) Plan  miejscowy  zatwierdzony  Uchwałą  Nr  XI/91/07  Rady  Gminy  Biesiekierz  z  dnia  30  października  
2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu elektrowni wiatrowych
wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego
 w  okolicy  miejscowości  Parnowo w gminie  Biesiekierz  ogłoszony  w Dzienniku  Urzędowy Województwa
Zachodniopomorskiego Nr 16, poz. 280 z dnia 8 lutego 2008 roku. Plan aktualny i obowiązujący.7) Plan  miejscowy  zatwierdzony  Uchwałą  Nr  XXIII/178/08  Rady  Gminy  w  Biesiekierzu  z  dnia  
29 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz
w  obrębie  Stare  Bielice  ogłoszony  w  Dzienniku  Urzędowy  Województwa  Zachodniopomorskiego  Nr  3,  
poz. 110 z dnia 22 stycznia 2009 roku (usługi handlu – wielkopowierzchniowe). Pow. 5,3293 ha. W planie
dopuszczono zabudowę usługową w tym obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2.

 Plan aktualny i obowiązujący. Jego zmiana w dostosowaniu do obowiązujących przepisów i stanu istniejącego
zagospodarowania i użytkowania terenów w ramach sporządzenia planu m. Stare Bielice zgodnie z Analizą. 

8) Plan miejscowy zatwierdzony Uchwałą Nr XLIII/331/10 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  położonego  
w  gminie  Biesiekierz,  pod  nazwą  „Gazociąg  wysokiego  ciśnienia”  ogłoszony  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa  Zachodniopomorskiego  Nr  70  poz.  1300  z  dnia  20  lipca  2010  roku.  Plan  aktualny  
i obowiązujący.9) Plan miejscowy zatwierdzony Uchwałą XLVI/352/10 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 27 września 2010 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz dla zespołu elektrowni
wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną - obszary Kraśnik Koszaliński i Warnino ogłoszony w Dzienniku
Urzędowym  Województwa  Zachodniopomorskiego  Nr  126  poz.  2447  z  dnia  8  grudnia  2010  roku.  Plan
aktualny i obowiązujący.10) Plan miejscowy zatwierdzony Uchwałą XLVIII/263/14 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 24 października  
2014  r.  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Biesiekierz  
w obrębach: Parsowo, Świemino, Kraśnik Koszaliński, Warnino, z przeznaczeniem terenów pod lokalizację
farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania ogłoszony w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 4934 z dnia 11 grudnia 2014 roku. Plan
aktualny i obowiązujący.

Zwraca się uwagę, że zgodnie ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  
25 września 2015 r. wprowadzono następujące zmiany:
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Art. 1. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz.
199, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 10 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 
„3a. Jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2 , w studium określa się obszary, na których mogą być one sytuowane. 
3b. Lokalizacja obiektów, o których mowa w ust. 3a, może nastąpić wyłącznie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.”; 
2) w art. 15: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Plan miejscowy przewidujący lokalizację obiektu handlowego, o którym mowa w art. 10 ust. 3a, sporządza
się dla terenu położonego na obszarze obejmującym co najmniej obszar, na którym powinny nastąpić zmiany  
w strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w wyniku realizacji tego obiektu”, 
b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa 
w art. 10 ust. 3a;”.

W związku z powyższym zespół  projektowy sporządzający plan na podstawie uchwały  Nr  XXXIII/244/05
Rady Gminy w Biesiekierzu z  dnia 07 grudnia  2005 r.  dla obiektów  handlowych o powierzchni  handlowej
sprzedaży powyżej 2000 m² powinien przeanalizować sporządzenie planu pod kątem ustaleń powyższej zmiany
ustawy.  Przy  zmianie  planów  szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  taką  zmianę,  ażeby  nie  spowodować
obniżenia wartości  określonego terenu,  co może spowodować dochodzenie  odszkodowania  od  gminy  przez
właścicieli terenów na których zaprojektowano zainwestowanie. 

5.2.3. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów.
Jak wcześniej wskazano na terenie Gminy obowiązuje 11 planów miejscowych ale nie obejmują one wszystkich
terenów na których przebiegają bieżące procesy inwestycyjne. W ciągu ostatnich sześciu lat wydano:
- 151 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ( głównie na budowę infrastruktury technicznej);- 723 decyzji o warunkach zabudowy ( głównie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną).

Rok Decyzje celupublicznego
Decyzje o warunkach zabudowy

Ogółem Zabudowamieszkaniowajednorodzinna Usługi Inne
2015 18  93 78 4 11
2014 21 121 94 3 24
2013 21 108 81 4 23
2012 30 142 113 6 23
2011 28 137 106 11 20
2010 33 122 108 5 9

Razem 151 723 580 33 110
Średniorocznie około 25,17 120,5 96,67 5,5 18,33
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Wydane decyzje w 2015 r. według miejscowości:

Miejscowość Ogółem Zabudowamieszkaniowajednorodzinna Usługi Inne
Stare Bielice 47 39 2 6
Nowe Bielice 11 9 1 1
Cieszyn 13 13 - -
Gniazdowo 6 6 - -
Warnino 1 1 - -
Tatów 3 3 - -
Parnowo 3 1 1 1
Parsowo 1 - - 1
Biesiekierz 6 4 - 2
Laski Koszalińskie 2 2 - -
Razem 93 78 4 11

Zwraca  się  uwagę,  że  na  terenie  Gminy  nie  występują  decyzje  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu
publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. Wiele zadań inwestycyjnych o takim znaczeniu realizowana
jest albo poprzez plany miejscowe albo specustawy ( drogi).  Natomiast decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu  publicznego  o  znaczeniu  powiatowym  i  gminnym  zostały  przeanalizowane  i  uwzględnione  
w opracowaniu ( dotyczą przede wszystkim infrastruktury technicznej).Również decyzje o ustaleniu warunkach zabudowy zostały szczegółowo przeanalizowane i na tej podstawie
wyciągnięto wnioski co do miejscowości dla których należy sporządzić plany miejscowe.

Obecnie najbardziej rozbudowują się miejscowości: Stare Bielice, Nowe Bielice, Cieszyn i Gniazdowo.
Analiza wydanych decyzji prowadzi do następujących wniosków:

1) W ciągu 6 lat Gmina wydała na opracowanie decyzji około 180 000 zł. Dodając koszt obsługi wydania
decyzji ( pisma, znaczki, papier, osobę w Urzędzie obsługującą decyzje ) kwota ta może wzrosnąć do
250 000 zł. Za tę kwotę można byłoby opracować 3-4 planów miejscowych ( np. Starych Bielic, Nowych
Bielic, Biesiekierza i Cieszyna ) i nowe studium. 2) Pilną  więc  sprawą  jest  opracowanie  nowego  studium  z  dokumentacją  branżową  i  jednocześnie
przystąpienie do opracowania planów miejscowych.3) Dalszy  brak  planów  miejscowych  będzie  generował  kolejne  nieuzasadnione  koszty  oraz  będzie
pozbawiał Gminę dochodów jakie przynosi np. w wyniku uchwalenia planu tzw. „renta planistyczna”. 
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6. WIELOLETNI PROGRAM SPORZĄDZANIA OPRACOWAŃ PLANISTYCZNYCHW  Gminie  należy  podjąć  działania  w  celu  uporządkowania  dokumentacji  związanej  z  planowaniem
przestrzennym.  Dotyczy  to  materiałów  bezpośrednio  i  pośrednio  związanych  z  tym planowaniem.  Materiały
pośrednio związane z planowaniem przestrzennym  mogą stanowić podstawę innych opracowań – strategii,
programów i planów, przez co można obniżyć cenę ich wykonania. Obowiązujące studium jak wcześniej wykazano  nie spełnia części  wymogów obecnie obowiązującej ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. i ponad 35 innych ustaw i rozporządzeń oraz nie jest
w pełni aktualne pod względem zagospodarowania i użytkowania terenów oraz stanu prawnego. Dlatego  prace  nad  studium  i  związanymi  z  nim  dokumentami  należy  rozpocząć  jak  najszybciej,
ponieważ minimalny okres ich sporządzenia wynosi około 1-2 lata.Ażeby poprawnie sporządzić studium konieczne jest posiadanie przed przystąpieniem do jego opracowania
„materiałów wejściowych”, których w większości brak jest w Gminie lub ich wartość nie jest w pełni aktualna.1) Podstawowym i bardzo ważnym dokumentem wejściowym w procesie planistycznym jest  „Opracowanie

ekofizjograficzne  dla  obszaru  gminy”  (art.  72  ust.  5)  ustawy  z  dnia  27.04.2001  r.  Prawo  ochrony
środowiska.  Gmina  posiada  „Podstawowe  opracowanie  ekofizjograficzne  sporządzone  dla  obszaru
gminy w granicach administracyjnych”  z 2008 r. ale wymaga ono istotnych uzupełnień i aktualizacji.
Przy  dokonywaniu  aktualizacji  ekofizjografii  należy  wykorzystać  opracowania  ekofizjograficzne  dla
obszarów zmian studium oraz planów miejscowych obejmujących części Gminy.2) Istotne  nie  tylko  dla  celów  projektowych,  ale  również  realizacyjnych  jest  posiadanie  opracowania
„Waloryzacja  krajobrazu  kulturowego  gminy”  z  którego  wynikać  będzie  między  innymi  „Gminna
ewidencja  zabytków”  oraz na  tej  podstawie sporządzony  zostanie  „Program opieki  nad zabytkami”  
(art. 19 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Gmina posiada
opracowanie z 1999 r. „Krajobraz kulturowy i archeologia”, które nie spełnia aktualnych wymogów w tym
zakresie,  w  związku  z  czym  należy  sporządzić  stosowną  dokumentację.  W  przypadku  posiadania
„Programu opieki  nad zabytkami”  gmina  może  starać  się  o  dofinansowanie  czynności  związanych  
z opieką nad obiektami chronionymi lub prowadzenia stosownych czynności. 3) Dokumentacje  branżowe  (programy,  strategie)  szczególnie  w  zakresie  infrastruktury  technicznej
wynikające z przepisów odrębnych.Prace  nad  sporządzeniem  nowego  studium  można  podjąć  albo  po  wykonaniu  w/w  opracowań  albo

równocześnie z założeniem, że studium zostanie zakończone po ich opracowaniu. Należy uwzględnić fakt, że
większość prac związanych ze wskazanymi dokumentami z zakresu środowiska przyrodniczego i kulturowego
wykonywana jest w terenie, w odpowiednich porach roku i wymaga stosunkowo dużo czasu. Posiadanie takich
opracowań będzie służyło Gminie do wielu celów przez wiele lat. Przystąpienie do opracowania nowego studium należy uznać za rzecz pilną ale  z równoczesnym
opracowaniem w/w dokumentów branżowych. W obrębie  Gminy  obowiązuje  11  planów  miejscowych  z  tym,  że  największe  obszary  zajmują  3  plany
związane z lokalizacją elektrowni wiatrowych. Dla  części  miejscowości  Stare  Bielice  sporządzany  jest  plan  miejscowy  w  celu  lokalizacji  obiektów
handlowych  o  powierzchni  sprzedaży  powyżej  2000  m2 oraz  innych  funkcji  towarzyszących  co  pozwoli  
na powierzchni około 26,00  hektarów zlokalizować między innymi duże, wielofunkcyjne centrum handlowe.Ze  względu  na  silne  procesy  inwestycyjne  w  m.  Stara  Bielice  i  Nowe  Bielice  oraz  realizację  dróg
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ekspresowych nr 6 i nr 11 wraz z węzłem drogowym na terenie Gminy, istnieje  pilna potrzeba opracowania
dla obu miejscowości planów miejscowych w granicach obrębów ( ewentualnie z terenami przyległymi).Wskazane  w  harmonogramie  terminy  i  koszty  opracowań  mają  charakter  orientacyjny.  Przyjęte  koszty
opracowań oparto na  założeniu profesjonalnego  standardu opracowania,  szczegółowego, pełnego zakresu
oraz wykonania planów miejscowych na mapach syt-wys. z ewidencją.
6.1. HARMONOGRAM PRACW 2016 r. planuje się:1) Zlecić  opracowanie  „Podstawowe  opracowanie  ekofizjograficzne  gminy  Biesiekierz”   (zakończenie  

w 2017 r.).  Takie opracowanie konieczne jest do sporządzenia  studium uwarunkowań (art.  72 ust.  5
ustawy – Prawo ochrony środowiska) i pozwoli na unikanie każdorazowego opracowywania ekofizjografii
na etapie sporządzania zmiany studium (wystąpi ewentualnie potrzeba uszczegółowienia ekofizjografii
wynikająca z dostosowania do zakresu przestrzennego i tematyki) lub innych dokumentów. Zakończenie
prac w połowie 2017 r. z płatnością - koszt około 38 000 zł.2) Zlecić opracowanie „Waloryzacja krajobrazu kulturowego” wraz z  „Gminną ewidencją zabytków” oraz
„Gminnym programem opieki  nad  zabytkami”.  Zakończenie  prac  w połowie  2017  r.  (  z  płatnością  )
 - koszt  około 38 000 zł.3) Zakończyć bieżące prace nad zmianą studium (w trakcie opracowania).4) Zakończyć  prace  nad  opracowaniem  „Program  ochrony  środowiska  dla  gminy  Biesiekierz  
na lata 2010-2015 z perspektywą do roku 2017”.5) Kontynuować   prace  nad  3  zmianami  planów  miejscowych  z  możliwością  ewentualnego  
ich zakończenia: - uchwała  Nr  XXXIII/244/05  Rady  Gminy  w  Biesiekierzu  z  dnia  07  grudnia   2005  r.  w  sprawie

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów
handlowych o powierzchni handlowej sprzedaży powyżej 2000 m² wraz z towarzyszącymi obiektami
oraz  infrastrukturą  niezbędną  do  prawidłowej  realizacji  funkcji  przeznaczenia  podstawowego  
w  Gminie  Biesiekierz,  zmieniona  Uchwałą  Nr  XXIII/180/08  Rady  Gminy  w  Biesiekierzu  z  dnia
29 października 2008 r. –  ( w trakcie opracowania ),- uchwała  Nr  XXI/131/12  Rady  Gminy  w  Biesiekierzu  z  dnia  08  listopada  2012  r.  w  sprawie
przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Biesiekierz – (   Laski Koszalińskie – elektroenergetyka), - uchwała  Nr  XII/86/15  Rady  Gminy  w  Biesiekierzu  z  dnia  24  września  2015  r.  w  sprawie
przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Biesiekierz-  (   Laski Koszalińskie – elektroenergetyka). 6) Przystąpić do sporządzenia nowego studium – koszt około 115 000 zł., płatność w latach 2017 - 2018,

zakończenie przełom 2017-18 r.7) Opracowywać decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów – około 28 000 zł.
W 2017 r. planuje się: 1) Zakończyć prace nad 3 planami miejscowymi rozpoczętymi  w 2016 r. 2) Zakończyć  prace  rozpoczęte  w  2016  r.  nad  dokumentami  „wejściowymi”  do  projektowania  –

(Podstawowe opracowanie ekofizjograficzne gminy Biesiekierz” i „Waloryzacja krajobrazu kulturowego”
wraz z  „Gminną ewidencją zabytków” oraz „Gminnym programem opieki nad zabytkami”) - łączny koszt
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76 000 zł.3) Kontynuować prace nad „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Biesiekierz” (nowe opracowanie) – koszt pierwszego etapu 70 000 zł.4) Opracowywać decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów – koszt około 25 000 zł.5) Przystąpić do opracowania programów i  planów branżowych wynikających z przepisów odrębnych  
( założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe ) – koszt około 28 000 zł
(zakończenie i płatność w 2018 r.).

W 2018 r. planuje się: 1) Zakończyć opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe –
łączny koszt około 28 000 zł.2) Zakończenie prac nad „Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Biesiekierz” (nowe opracowanie) – koszt drugiego etapu 45 000 zł.3) Opracowywać decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów – koszt około 22 000 zł.4) Przystąpić do sporządzenia planów miejscowych Starych Bielic i Nowych Bielic – koszt około 150 000 zł.
(płatność pierwszego etapu – 90 000 zł.).

W 2019 r. planuje się: 1) Zakończyć sporządzenie planów miejscowych Starych Bielic i Nowych Bielic – koszt około 150 000 zł.
(płatność drugiego etapu – 60 000 zł. ).2) Przystąpić do sporządzenia planów miejscowych dla Biesiekierza i Cieszyna – koszt około 120 000 zł. 
( pierwszy etap - 70 000 zł.3) Opracowywać decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów – koszt około 20 000 zł.

W 2020 r. planuje się: 1) Zakończenie opracowanie planów miejscowych dla  Biesiekierza i Cieszyna – koszt około 120 000 zł.  
( płatność drugiego etapu - 50 000 zł). 

2) Sporządzenie planu miejscowego dla Gniazdowa – koszt około 60 000 zł.
3) Opracowywać decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów – koszt około 10 000 zł.
4) Podjąć działania nad stworzeniem „Banku Informacji Elektronicznej o Terenie”, w którym zawarto by na

mapie  i  w  tekście  pełny,  wielobranżowy  wykaz  informacji  o  każdym  terenie  w  zakresie  stanu
istniejącego,  uwarunkowań  i  ustaleń  planistycznych.  Czynność  taka  wykonana  byłaby  na  mapach  
syt-wys. z ewidencją w skalach 1:2000 - 1: 5000 dla terenów niezainwestowanych i 1:1000-1:2000 dla
terenów zurbanizowanych. Należy się liczyć z tym, że proces ten trwałby 2-3 lat, a jego koszt obecnie
trudno ocenić. Dokumenty takie (zakłada się ich bieżącą aktualizację) pozwoliłyby na  posiadanie pełnej
wiedzy o każdym terenie zarówno przez właścicieli jak i pracowników Urzędu. 

7.  ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY – MAPA  „STAN PLANISTYCZNY -  GMINA BIESIEKIERZ”.
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