
MINISTERSTWO BUDOWNICTWA, ul. Cha³ubiñskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Nazwa gminy i adres urzêdu gminy
PP-1

Planowanie przestrzenne
w gminie

stan w dniu 31.12.2005 r.

Adresat:
Urz¹d Statystyczny

w *........................................................

Przekazaæ w terminie
do dnia 30 czerwca 2006 r.

Dzia³ 1. Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

1. Czy gmina posiada obowi¹zuj¹ce studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy?
(Wpisaæ X w odpowiedni¹ kratkê)

1. posiada

2. posiada, ale jest w trakcie zmiany

3. nie posiada, ale studium jest w trakcie sporz¹dzania

4. nie posiada i nie przyst¹pi³a do sporz¹dzania studium

Dzia³ 2. Obowi¹zuj¹ce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, sporz¹dzone na podstawie ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym

Dzia³ 3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie sporz¹dzania na podstawie ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym

E-mail jednostki

Liczba
planów

W tym

Powierzch-
nia gminy
objêta pla-
nami miej-
scowymi,
o których
mowa w
rubryce 1

W tym £¹czna
powierzch-
nia grun-
tów rol-
nych, dla
których

zmieniono
w planach
przezna-
czenie na
cele nie-
rolnicze

£¹czna
powierzch-
nia gruntów
leœnych, dla

których
zmieniono
w planach

przeznacze-
nie na cele
nieleœne

£¹czna
powierzch-
nia terenów
przeznaczo-
nych w pla-

nach do
zalesienia

£¹czna
powierzch-
nia terenów
przeznaczo-
nych w pla-
nach pod
zabudowê

£¹czna
powierzch-
nia terenów
przeznaczo-
nych w pla-
nach pod
zabudowê
mieszka-

niow¹

dla terenów
wskazanych
w studium

do spo-
rz¹dzenia
planu na

podstawie
art. 13 ust.
1 pkt 1, 2,
3, 5 ustawy

z 1994 r.

dla
pozosta³ych

terenów
wskazanych
w studium
do sporz¹-
dzenia pla-

nów

terenów,
o których
mowa w
rubryce 2

terenów,
o których
mowa w
rubryce 3

w ha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

* Na zlecenie, w trybie art. 21 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póŸn. zm.).
** Z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 139, z póŸn. zm.).
*** Z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póŸn. zm.).

2. Je¿eli zaznaczono „1. posiada”, prosimy o podanie nastêpuj¹cych informacji

Powierzchnia terenów
wskazanych w studium
do sporz¹dzenia miej-

scowych planów zago-
spodarowania prze-

strzennego, na podsta-
wie obowi¹zku wyni-

kaj¹cego z art. 13 ust. 1
pkt 1, 2, 3, 5 ustawy**
z 1994 r. i art. 10 ust. 2

pkt 8 ustawy*** z 2003 r.
oraz przepisów

odrêbnych

Powierzchnia
pozosta³ych

terenów wskaza-
nych w studium
do sporz¹dzenia

miejscowych
planów zago-
spodarowania

przestrzennego

Powierzchnia
terenów

wskazanych
w studium,

wyma-
gaj¹cych

zmiany prze-
znaczenia

gruntów rol-
nych na cele
nierolnicze

Powierzchnia
terenów wskaza-
nych w studium,
wymagaj¹cych

zmiany przezna-
czenia gruntów
leœnych na cele

nieleœne

Powierzch-
nia terenów
wskazanych
w studium,

przeznaczo-
nych do zale-

sienia

Powierzchnia
terenów

wskazanych
w studium
pod zabu-

dowê miesz-
kaniow¹

Data uchwa-
lenia ostat-
niej zmiany

studium

Koszt
sporz¹dzenia

ostatniej
zmiany
studium
w tys. z³

Studium
opracowane

w formie
cyfrowej bazy

danych
(wpisaæ X

w odpowied-
ni¹ rubrykê)

w ha tak nie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Liczba
projektów
planów

W tym

Powierzch-
nia gminy

objêta pro-
jektami pla-
nów, o któ-
rych mowa
w rubryce 1

W tym

Liczba projektów planów,
których sporz¹dzanie trwa:

dla terenów
wskazanych
w studium
do sporz¹-

dzenia
planu na

podstawie
art. 13 ust.

1 pkt 1, 2, 3,
5 ustawy
z 1994 r.

dla pozo-
sta³ych tere-
nów wska-
zanych w

studium do
sporz¹dze-
nia planów

terenów,
o których
mowa w
rubryce 2

terenów,
o których
mowa w
rubryce 3

terenów
objêtych

obowi¹zuj¹-
cymi

planami

terenów
nieobjêtych
obowi¹zuj¹-

cymi
planami

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

w ha 2-4 lata 4-6 lat ponad
6 lat



Dzia³ 5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie sporz¹dzania na podstawie ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dzia³ 6. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane na podstawie art. 50 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Liczba wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego Liczba wydanych ostatecznych decyzji ogó³em Liczba wydanych ostatecznych decyzji

odmownych
1 2 3

Dzia³ 7. Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy wydane na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Liczba wniosków o wydanie
decyzji o ustaleniu warunków

zabudowy

Liczba wydanych ostatecznych
decyzji ogó³em

W tym o ustaleniu warunków
dla zabudowy mieszkaniowej

Liczba wydanych ostatecznych
decyzji odmownych

1 2 3 4

............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby,
która sporz¹dzi³a sprawozdanie)

.................................................
(miejscowoœæ, data)

...............................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie

Liczba
planów

W tym

Po-
wierzch-
nia gmi-
ny objê-
ta plana-
mi miej-
scowy-

mi,
o któ-
rych

mowa w
rubry-
ce 1

W tym

£¹czna
po-

wierzch-
nia grun-
tów rol-
nych, dla
których
zmienio-

no w
planach
przezna-
czenie
na cele
nierolni-

cze

£¹czna
po-

wierzch-
nia grun-

tów
leœnych,
dla któ-

rych
zmienio-

no w
planach
przezna-
czenie
na cele
nieleœne

£¹czna
po-

wierzch-
nia tere-

nów
przezna-
czonych
w pla-

nach do
zalesie-

nia

£¹czna
po-

wierzch-
nia tere-

nów
przezna-
czonych
w pla-
nach

pod za-
budowê

£¹czna
po-

wierzch-
nia tere-

nów
przezna-
czonych
w pla-
nach

pod za-
budowê
mieszka-

niow¹

Œredni
koszt

sporz¹-
dzenia

miejsco-
wego
planu
zago-

spodaro-
wania
prze-

strzen-
nego w
przeli-
czeniu

na
1 ha po-
wierzch-
ni objêtej
planami
(w z³ z
dok³ad-
noœci¹

do
100 z³)

Liczba
planów
opraco-
wanych
w posta-
ci cyfro-
wej bazy
danych

Liczba planów, których
sporz¹dzanie trwa³o:

dla terenów
wskazanych
w studium
do sporz¹-
dzenia pla-
nu na pod-
stawie obo-
wi¹zku wy-
nikaj¹cego

z art. 10
ust.2 pkt 8

ustawy
z 2003 r.

oraz przepi-
sów odrêb-

nych

dla po-
zo-

sta³ych
terenów
wskaza-
nych w
studium

do
sporz¹-
dzenia
planów

terenów,
o któ-
rych

mowa
w rubry-

ce 2

terenów,
o któ-
rych

mowa
w rubry-

ce 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

do 1
roku 1-2 lata ponad

2 lata

Dzia³ 4. Obowi¹zuj¹ce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, sporz¹dzone na podstawie ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

w ha

Liczba
projektów
planów

W tym

Powierzch-
nia gminy
objêta pro-
jektami pla-
nów miej-
scowych

W tym

Liczba projektów planów, których
sporz¹dzanie trwa:

Liczba pro-
jektów pla-
nów, opra-
cowywa-

nych
w formie
cyfrowej
bazy da-

nych

dla terenów
wskazanych
w studium do
sporz¹dzenia

planu na podsta-
wie obowi¹zku
wynikaj¹cego
z art. 10 ust.2
pkt 8 ustawy
z 2003 r. oraz
przepisów od-

rêbnych

dla pozo-
sta³ych te-

renów
wskaza-

nych w stu-
dium do

sporz¹dze-
nia planów

terenów,
o których
mowa

w rubryce 2

terenów,
o których

mowa
w rubryce 3

terenów
objêtych
obowi¹-
zuj¹cymi
planami

terenów
nieobjêtych

obowi¹-
zuj¹cymi
planami

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

do 1 roku 1-2 lata ponad
2 lataw ha



Objaœnienia do dzia³u 1

Dzia³ 1 nale¿y wype³niæ zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 1999
Nr 15, poz. 139 z póŸn. zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.).

Przez studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy nale¿y rozumieæ opracowanie plani-
styczne sporz¹dzone zgodnie z procedur¹ przewidzian¹ w art.
6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzen-
nym i art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Przez obowi¹zuj¹ce studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy nale¿y rozumieæ stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy uchwalone przez radê gminy zgodnie z art. 6 ust. 6
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzen-
nym oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym; nie uchylone przez
radê gminy lub w ramach nadzoru przez wojewodê lub s¹d
administracyjny.

Przez sformu³owanie u¿yte w pkt 1 poz. 2, tj. " posiada, ale
jest w trakcie zmiany" nale¿y rozumieæ realizacjê art. 27 lub art.
33 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

Przez sformu³owanie u¿yte w pkt 1 poz. 3, tj. "nie posiada,
ale studium jest w trakcie sporz¹dzania" nale¿y rozumieæ, i¿
dotyczy to prac miêdzy podjêciem przez radê gminy uchwa³y o
przyst¹pieniu do sporz¹dzania studium a podjêciem uchwa³y o
uchwaleniu studium.

Przez sformu³owanie u¿yte w pkt 1 poz. 4, tj. "nie posiada i
nie przyst¹pi³a do sporz¹dzania studium" nale¿y rozumieæ, ¿e
rada gminy nie podjê³a uchwa³y o przyst¹pieniu do sporz¹dza-
nia studium zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 9 ust.1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym lub studium zosta³o uchylone przez radê gminy lub w
ramach nadzoru przez wojewodê lub s¹d administracyjny.

W pkt 2 w rubryce 1 nale¿y wpisaæ sumê powierzchni, wyka-
zanych w studium do obowi¹zkowego opracowania miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie
przepisów odrêbnych (szczególnych) oraz, w zale¿noœci od
tego, w jakim trybie studium zosta³o uchwalone - jeœli w oparciu
o ustawê z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzen-
nym - na podstawie obowi¹zku wynikaj¹cego z przepisów art.
13 ust. 1 pkt 1,2,3,5 tej ustawy, jeœli w oparciu o ustawê z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym na podstawie obowi¹zku wynikaj¹cego z przepisów art. 10
ust. 2 pkt 8 tej ustawy.

W pkt 2 w rubryce 2 nale¿y wpisaæ powierzchnie wyzna-
czone w studium, uchwalonym na podstawie przepisów ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, dla
których gmina mia³a zamiar sporz¹dziæ plany ze wzglêdu na ist-
niej¹ce uwarunkowania, zgodnie z przepisem art. 13 ust.1 pkt 4,
analogicznie jak wynika z art. 10 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym.

W pkt 2 w rubryce 6 wskazaæ nale¿y powierzchniê terenów,
wskazanych w studium pod zabudowê mieszkaniow¹, a tak¿e
mieszkaniow¹ mieszan¹ (np. z us³ugami).

Przez koszt sporz¹dzenia ostatniej zmiany studium nale¿y
rozumieæ sumê wydatków gminy poniesionych na opracowanie
zmiany studium (niezale¿nie od tego, czy by³a ona przedmiotem
umowy cywilno-prawnej, czy te¿ by³a sporz¹dzana w ramach

pracy jednostek organizacyjnych gminy). Wydatki gminy ponie-
sione na sporz¹dzenie zmiany studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy to suma kwot
wyp³aconych na podstawie faktur z tytu³u umów cywilno-praw-
nych, a tak¿e np. koszty osobowe (gdy zmianê sporz¹dzano w
ramach pracy jednostek organizacyjnych gminy) oraz wydatki
poniesione na nabycie podk³adów mapowych, powielanie mate-
ria³ów, uzgadnianie, rozsy³anie korespondencji, wydatki
zwi¹zane z wy³o¿eniem projektu studium do publicznego
wgl¹du i inne czynnoœci administracyjno-techniczne, o ile nie
by³y przedmiotem ww. umów, a wynika³y bezpoœrednio ze
sporz¹dzenia zmiany studium.

Objaœnienia do dzia³ów 2 i 3

Dzia³y 2 i 3 nale¿y wype³niaæ zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z póŸn. zm.).

Przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy nale¿y rozumieæ opracowanie planistyczne sporz¹dzone
zgodnie z procedur¹ przewidzian¹ w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

Przez obowi¹zuj¹cy miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego nale¿y rozumieæ plan uchwalony zgodnie z art.
26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu prze-
strzennym i obowi¹zuj¹cy, zgodnie z art. 28 tej ustawy, nie
uchylony przez radê gminy lub s¹d administracyjny.

Przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w
trakcie sporz¹dzania nale¿y rozumieæ podjêcie przez gminê
czynnoœci maj¹cych na celu sporz¹dzenie i uchwalenie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub jego
zmiany, rozpoczêtych podjêciem przez radê gminy uchwa³y, o
której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym i nie zakoñczonych przez wejœcie
w ¿ycie planu w sposób okreœlony w art. 28 ww. ustawy.

W dziale 2 nale¿y podaæ:

– w rubryce 1 - liczbê obowi¹zuj¹cych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, sporz¹dzonych i uchwa-
lonych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospo-
darowaniu przestrzennym,

– w rubryce 2 - liczbê miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego sporz¹dzonych na podstawie obowi¹zku
wynikaj¹cego z przepisów art. 13 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,

– w rubryce 3 - liczbê miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego sporz¹dzonych dla pozosta³ych terenów
wskazanych w studium,

– w rubrykach 4, 5 i 6 - powierzchniê gminy objêt¹ planami
wymienionymi odpowiednio w rubrykach 1, 2 i 3,

– w rubryce 7 sumê powierzchni gruntów rolnych objêtych
zmian¹ przeznaczenia na cele nierolnicze w planach wymie-
nionych w rubryce 1,

– w rubryce 8 sumê powierzchni gruntów leœnych objêtych
zmian¹ przeznaczenia na cele nieleœne w planach wymienio-
nych w rubryce 1,

– w rubryce 9 sumê powierzchni terenów przeznaczonych do
zalesienia w planach wymienionych w rubryce 1,

– w rubryce 10 sumê powierzchni terenów przeznaczonych na
cele nierolnicze i nieleœne, dla których nie ustalono zakazu
zabudowy w planach wymienionych w rubryce 1,
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– w rubryce 11 sumê powierzchni terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹, a tak¿e mieszkaniow¹ mieszan¹
(np. z us³ugami) w planach wymienionych w rubryce 1.

W dziale 3 nale¿y podaæ:

– w rubryce 1 - liczbê projektów miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego, sporz¹dzanych na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzen-
nym,

– w rubryce 2 - liczbê projektów planów, do których opracowa-
nia przyst¹piono na podstawie art.13, ust.1 pkt 1, 2, 3, 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzen-
nym,

– w rubryce 3 - liczbê projektów planów sporz¹dzanych dla
pozosta³ych terenów wskazanych w studium,

– w rubrykach 4, 5 i 6 - powierzchniê gminy objêt¹ projektami
planów wymienionymi odpowiednio w rubrykach 1, 2 i 3,

– w rubryce 7 - powierzchniê gminy objêt¹ projektami planów,
stanowi¹cymi zmianê planów obowi¹zuj¹cych,

– w rubryce 8 - powierzchniê gminy objêt¹ projektami planów,
dla której w dniu podjêcia uchwa³y o przyst¹pieniu do
sporz¹dzania planu ¿aden plan nie obowi¹zywa³,

– w rubrykach, 9, 10 i 11 - liczbê projektów planów, których
sporz¹dzanie trwa odpowiednio: 2-4 lata, 4-6 lat i ponad 6 lat
licz¹c od dnia podjêcia uchwa³y o przyst¹pieniu do
sporz¹dzania planu miejscowego do dnia 31 grudnia 2005 r.

Objaœnienia do dzia³ów 4 i 5

Dzia³y 4 i 5 nale¿y wype³niæ zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.).

Przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy nale¿y rozumieæ opracowanie planistyczne sporz¹dzone
zgodnie z procedur¹ przewidzian¹ w art. 17 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym.

Przez obowi¹zuj¹cy miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego nale¿y rozumieæ plan uchwalony zgodnie z art.
20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, obowi¹zuj¹cy zgodnie z art. 29 ust. 1 tej
ustawy, nie uchylony przez radê gminy lub s¹d administracyjny.

Przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w
trakcie sporz¹dzania nale¿y rozumieæ podjêcie przez gminê
czynnoœci maj¹cych na celu sporz¹dzenie i uchwalenie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub jego
zmiany, rozpoczêtych podjêciem przez radê gminy uchwa³y, o
której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nie zakoñczo-
nych przez wejœcie w ¿ycie planu w sposób okreœlony w art. 29
ww. ustawy.

W dziale 4 nale¿y podaæ:

– w rubryce 1 - liczbê obowi¹zuj¹cych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, sporz¹dzonych i uchwa-
lonych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

– w rubryce 2 - liczbê miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego sporz¹dzonych na podstawie obowi¹zku
wynikaj¹cego z przepisów art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, czyli dla obszarów wymagaj¹cych przeprowadzenia
scaleñ i podzia³ów nieruchomoœci, obszarów rozmieszczenia
obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2,
przestrzeni publicznej oraz dla obszarów, dla których
sporz¹dzenie planu jest obowi¹zkowe na podstawie przepi-
sów odrêbnych ustaw,

– w rubryce 3 - liczbê miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego sporz¹dzonych dla pozosta³ych terenów
wskazanych w studium,

– w rubrykach 4, 5 i 6 - powierzchniê gminy objêt¹ planami miej-
scowymi wymienionymi odpowiednio w rubrykach 1, 2 i 3,

– w rubryce 7 - sumê powierzchni gruntów rolnych objêtych
zmian¹ przeznaczenia na cele nierolnicze w planach wymie-
nionych w rubryce 1,

– w rubryce 8 - sumê powierzchni gruntów leœnych objêtych
zmian¹ przeznaczenia na cele nieleœne w planach wymienio-
nych w rubryce 1,

– w rubryce 9 - sumê powierzchni terenów przeznaczonych do
zalesienia w planach wymienionych w rubryce 1,

– w rubryce 10 - sumê powierzchni terenów przeznaczonych na
cele nierolnicze i nieleœne, dla których nie ustalono zakazu
zabudowy w planach wymienionych w rubryce 1,

– w rubryce 11 - powierzchniê terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹, a tak¿e mieszkaniow¹ mieszan¹
(np. z us³ugami) w planach wymienionych w rubryce 1,

– w rubryce 12 - œredni koszt sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, obliczony jako iloraz
sumy wydatków gminy poniesionych na opracowanie planu
(niezale¿nie od tego, czy plan by³ przedmiotem umów
cywilno-prawnych, czy te¿ by³ sporz¹dzony w ramach pracy
jednostek organizacyjnych gminy) i ³¹cznej powierzchni tere-
nów objêtych tymi planami wyra¿onej w ha (z dok³adnoœci¹
do 1/100 ha). Wydatki gminy poniesione na sporz¹dzenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to
suma kwot wyp³aconych na podstawie faktur z tytu³u umów
cywilno-prawnych a tak¿e np. koszty osobowe (gdy plan
opracowywano w ramach pracy jednostek organizacyjnych
gminy) oraz wydatki poniesione na nabycie podk³adów mapo-
wych, sporz¹dzenie mapy ewidencyjnej, powielanie mate-
ria³ów, uzgadnianie, rozsy³anie korespondencji, wydatki
zwi¹zane z wy³o¿eniem projektów miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego do publicznego wgl¹du,
postêpowania przed s¹dem administracyjnym i inne czynno-
œci administracyjno-techniczne, o ile nie by³y przedmiotem
ww. umów. W wykazie nale¿y uj¹æ wynik obliczeñ dla planów
wymienionych w rubryce 1,

– w rubrykach 14, 15 i 16 - liczbê planów miejscowych, których
sporz¹dzanie trwa³o odpowiednio: do 1 roku, 1-2 lata i ponad
2 lata licz¹c od dnia podjêcia uchwa³y o przyst¹pieniu do
sporz¹dzania planu miejscowego do dnia 31 grudnia 2005 r.

W dziale 5 nale¿y podaæ:

– w rubryce 1 - liczbê projektów miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego, sporz¹dzanych na podstawie
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym,

– w rubryce 2 - liczbê projektów planów, do których opracowa-
nia przyst¹piono na podstawie art.10 , ust. 2 pkt 8 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

– w rubryce 3 - liczbê projektów planów sporz¹dzanych dla
pozosta³ych terenów wskazanych w studium,

– w rubrykach 4, 5 i 6 - powierzchniê gminy objêt¹ projektami
planów wymienionymi odpowiednio w rubrykach 1, 2 i 3,

– w rubryce 7 - powierzchniê gminy objêt¹ projektami planów,
stanowi¹cymi zmianê planów obowi¹zuj¹cych,

– w rubryce 8 - powierzchniê gminy objêt¹ projektami planów,
dla której w dniu podjêcia uchwa³y o przyst¹pieniu do
sporz¹dzania planu ¿aden plan nie obowi¹zywa³,

– w rubrykach 9, 10 i 11 - liczbê projektów planów, których
sporz¹dzanie trwa odpowiednio: do 1 roku, 1-2 lata i ponad 2
lata licz¹c od dnia podjêcia uchwa³y o przyst¹pieniu do
sporz¹dzania planu miejscowego do dnia 31 grudnia 2005 r.

Objaœnienia do dzia³ów 6 i 7

Dzia³y 6 i 7 dotycz¹ wy³¹cznie decyzji wydawanych w roku
sprawozdawczym (tj. w 2005 r.) na podstawie ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym.
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