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Na wstępie niniejszego opracowania omówione zostaną zagadnienia 

przedstawiające system planowania przestrzennego w Polsce, w 

odniesieniu do warunków lokalnych.  

 

W myśl ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717 ze zm.)  

narzędziami planowania przestrzennego na poziomie gminnym są: 

 

 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

  przestrzennego, 

 

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

 

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 



Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego  

jest dokumentem planistycznym sporządzanym w celu 

określenia polityki przestrzennej w odniesieniu do całego 

terytorium gminy. Jest to dokument o charakterze 

ogólnym, zawiera bardzo szeroki zakres informacji na 

temat środowiska naturalnego gminy,  

jej społeczności i gospodarki. Przede wszystkim wskazuje 

jednak kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz 

przeznaczeniu terenów, wskaźniki dotyczące 

zagospodarowania oraz użytkowania terenów, obszary 

oraz zasady ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego 

i zabytków jak również kierunki rozwoju systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej itd.  



Studium nie stanowi niestety prawa miejscowego – nie 

zawiera przepisów powszechnie obowiązujących, co 

oznacza, że nie może być podstawą do wydania żadnej 

decyzji administracyjnej. Jest swoistą wizją rozwoju. 

Uznawane jest jednak za akt kierownictwa 

wewnętrznego, w związku z tym wiąże burmistrza przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, który to fakt jest również umocowany 

prawnie we właściwej ustawie.  



Reasumując, studium choć nie jest aktem prawa 

miejscowego, jest ogromnej wagi źródłem jego późniejszego 

stanowienia. Jest jakoby zobowiązaniem władzy lokalnej do 

działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami.  



Miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego (MPZP)  

są natomiast aktami prawa lokalnego, uchwalanymi w celu 

ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu 

publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania 

i zabudowy. Sporządzane są na poszczególnych częściach 

terytorium gminy i  charakteryzują się dużo większym 

stopniem szczegółowości niż dokument opisany powyżej.  



W planie miejscowym określa się m.in. przeznaczenie terenów oraz 

linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania, zasady kształtowania zabudowy oraz 

wskaźniki zagospodarowania terenu (tj. maksymalna i minimalna 

intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej 

zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, 

minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w 

odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną 

wysokość zabudowy, minimalna liczbę miejsc do parkowania i sposób 

ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów).  



 

Określa się też zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz 

zabytków, granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie, w tym terenów górniczych, a 

także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych, szczegółowe zasady scalania i 

podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, zasady 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 

infrastruktury technicznej itd. 



Ranga miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest 

bardzo istotna, gdyż wszelkie zamierzenia i inwestycje planowane na 

obszarach objętych ich granicami,  muszą być zgodne z ustaleniami 

przedmiotowego aktu prawa.  W ten sposób gmina uzyskała  

władztwo planistyczne w zakresie kształtowania ładu przestrzennego i 

porządku urbanistycznego. Dąży się do sytuacji, by dla każdego obszaru 

w granicach administracyjnych gminy obowiązywał miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego.  



Podsumowując, ustalenie przeznaczenia terenu, 

rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz 

określenie sposobów zagospodarowania i warunków 

zabudowy następuje w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego.  



W przypadku braku na danym terenie rzeczonych regulacji prawnych, 

określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy 

następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu. Decyzję taką wydaje się w przypadku 

zmiany zagospodarowania terenu, polegającej na budowie obiektu 

budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także 

zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. 

Dotyczy niewielkich obszarów – zazwyczaj pojedynczych działek 

budowlanych, dla których ustala się zasady zagospodarowania i 

szczegółowe wskaźniki zabudowy.  



W przypadku omawianych decyzji, niezgodność ze studium nie stanowi 

przesłanki do odmowy ich wydania. W związku z tym w warunkach 

polskich ma miejsce powszechne zjawisko polegające na 

niekontrolowanym rozwoju różnych form zabudowy niezgodnie z wizją 

wypracowaną w studium, często powodujące dezorganizację 

urbanistyczną jednostek osadniczych. Przypominam, że sytuacja  

ta jest spowodowana faktem, iż studium nie stanowi prawa i jest wiążące 

jedynie przy uchwalaniu planów miejscowych.  



W kolejnej części opracowania omówiona zostanie aktualna sytuacja 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice, która przedstawia 

się następująco: do czerwca 2011 r. polityka przestrzenna gminy 

prowadzona była w oparciu o studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice 

uchwalonego Uchwałą Nr XIV/156/2000 Rady Miejskiej w Słubicach z 

dnia 27 stycznia 2000 r. Można więc stwierdzić, że ponad 95% 

obowiązujących na terenie gminy planów miejscowych jest wynikiem 

wizji wypracowanej w tym dokumencie.  

 

Obecnie planowanie miejscowe stanowi konsekwencję polityki 

przestrzennej określonej w nowym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice, uchwalonym 

Uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach Nr XI/84/2011 z dnia 30 czerwca 

2011 r.  Oznacza to, że wszystkie plany miejscowe będące obecnie w 

toku, jak też wszystkie przyszłe zamierzenia planistyczne, nie będą 

mogły być sprzeczne z ww. dokumentem. Do chwili obecnej, na jego 

podstawie uchwalono zaledwie jedną zmianę planu miejscowego. 



Najważniejszym narzędziem kształtowania ładu przestrzennego w 

warunkach lokalnych są jednak miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, dlatego zagadnieniom związanym z przedmiotową 

materią zostanie poświęcone najwięcej uwagi. Jak wspomniano we 

wstępie, dokumenty te stanowią prawo miejscowe i służą ustaleniu 

przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz 

określeniu sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu, 

kształtującym wraz z innymi przepisami sposób wykonywania prawa 

własności nieruchomości.  



Na terenie Gminy Słubice obowiązują 34 plany miejscowe, których 

koncentracja przypada na miasto Słubice oraz obszary wiejskie 

zlokalizowane w bliskiej odległości od przedmiotowej jednostki 

osadniczej (przede wszystkim wieś Kunowice).  

Powierzchnia terenów objęta planami miejscowymi wynosi 1742 ha,  

co stanowi 9 % powierzchni gminy. W przypadku miasta wskaźnik 

ten jest znacznie wyższy i wynosi 26%.  

Biorąc jednak pod uwagę niewielki stopień pokrycia planami w 

odniesieniu do obszaru całej gminy, założeniem polityki przestrzennej 

powinny być działania w kierunku jego wzrostu.  



 

Największy odsetek powierzchni Gminy Słubice objęty zapisami 

planów miejscowych dotyczy dokumentów planistycznych 

ustalających funkcję infrastruktury technicznej (34% całkowitej 

powierzchni objętej zapisami planów miejscowych). Są to dokumenty 

rozproszone przestrzennie, aczkolwiek obejmujące duże 

powierzchnie – w tym inwestycje liniowe jak np. gazociągi lub wały 

przeciwpowodziowe. Niewątpliwie największą powierzchnię zajmuje 

jednak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Słubice w miejscowości Golice i Lisów, ustanawiający przeznaczenie 

terenów pod infrastrukturę związaną z odnawialnymi źródłami energii 

– dokument zajmuje powierzchnię ok. 409, 2 ha. 



 

Niewiele niższy wskaźnik przypada planom miejscowym, których 

funkcją przewodnią są tereny mieszkaniowe (32%), jak również tereny 

przemysłowo-usługowe (20%). Plany miejscowe dotyczące 

mieszkalnictwa koncentrują się głównie na obszarze miasta Słubice, 

jak też w miejscowościach: Kunowice, Nowe Biskupice, Stare 

Biskupice oraz Kunice. Największy odsetek dotyczy terenów 

mieszkalnictwa jednorodzinnego (26%), mieszkalnictwo wielorodzinne 

oraz funkcja mieszkalno-usługowa to zaledwie 6%.  



 

Tereny przemysłowe i przemysłowo – usługowe 

ustanowiono zaś poza granicami miasta lub na jego 

obrzeżach (przede wszystkim na terenach Kostrzyńsko – 

Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa I i II). 

Łącznie tereny przemysłowe obejmują obszar ok. 355 ha. 



 

Obecnie trwają prace nad sporządzeniem 9 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego (5 w trakcie zmiany). Prowadzona jest 

procedura planistyczna dotycząca uchwalenia prawa miejscowego: dla 

miejscowości Kunowice (233 ha), dla terenów w okolicy wsi Kunice - w celu 

umożliwienia realizacji elektrowni wiatrowych (395 ha), dla terenu w 

południowej części miasta Słubice (8 ha). Dokonywana jest natomiast 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe 

Biskupice (179 ha) oraz mniejszych powierzchniowo: miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego przy 

terminalu oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

centrum miasta Słubice (3 zmiany).  



 

Zakończenie będących aktualnie w toku procedur 

planistycznych spowoduje zwiększenie powierzchni 

objętej ustaleniami miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego o 636 ha. Wzrost 

wskaźnika obszarów objętych planami wzrośnie więc 

do 12,9 % powierzchni gminy. W przypadku miasta 

będzie to wzrost niewielki – ok. 1%.  



W dalszej części opracowania przedstawiono powyższe 

dane w postaci tabelaryczno-graficznej: 

Tab. 1 Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Słubice. 

Lp Nazwa planu Nr Uchwały Główna 

funkcja 

Powierzchnia [ha] 

1 

Zmiany w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Słubice wraz z obszarem 

funkcjonalnym Świecko – stacja 

uzdatniania wody 

Uchwała Nr XXVII/237/97 z 

dnia 28.02.1997 r. 
N 1,8 

2 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego osiedla „Północnego” w 

Słubicach 

Uchwała Nr XLI/258/97 z 

dnia 23.05.1997 r. 
MN, MW, U 46,0 

3 

Zmiany w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Słubice wraz z obszarem 

funkcjonalnym Świecko, dla potrzeb 

KSSSE  

w Słubicach. 

Uchwała Nr LVI/358/98 z 

dnia 18.06.1998 r. 
P 136,0 

4 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego osiedla „Zielone 

Wzgórza” w Słubicach 

Uchwała Nr III/24/98 z dnia 

22.12.1998 r. 
MN 100,9 

5 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego osiedla ekstensywnej 

zabudowy jednorodzinnej z 

urządzeniami infrastruktury technicznej 

 i usługami towarzyszącymi  

w Kunowicach, Gmina Słubice 

Uchwała Nr V/63/99 z dnia 

25.03.1999 r. 
MN 26,7 



6 

Zmiana w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Słubice wraz z obszarem 

funkcjonalnym Świecko 

Uchwała Nr 

XIV/146/2000 z dnia 

27.01.2000 r. 

MN, U 12,6 

7 

Zmiana w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego  

miasta Słubice wraz z obszarem 

funkcjonalnym Świecko 

Uchwała Nr XIV/147/2000 z 

dnia 27.01.2000 r. 
Z 196,7 

8 

Zmiana w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Słubice dla obszaru 

obejmującego korytarz techniczny 

gazociągu wysokiego ciśnienia 

Uchwała Nr XXI/208/2000 z 

dnia 24.08.2000 r. 
N 11,8 

9 

Zmiana w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta  

i gminy Słubice dla obszaru 

obejmującego korytarz techniczny 

gazociągu wysokiego i średniego 

ciśnienia 

Uchwała Nr XXI/207/2000 z 

dnia  24.08.2000 r. 
N 15,8 

10 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego  „centrum Miasta 

Słubice” 

Uchwała Nr XXVII/265/2001  

z dnia 29.03.2001 r. 
MW, U 56 

11 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Kunice, 

Gmina Słubice 

Uchwała Nr XXVI/258/2001  
z dnia 22.02.2001 r. 

MN 51 

12 

Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Słubice 

obejmującego korytarz techniczny 

gazociągu wysokiego ciśnienia 

Uchwała Nr XXVIII/271/01  
z dnia  26.04.2001r. 

N 18,8 

13 

Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Słubice 

obejmującego korytarz techniczny 

gazociągu wysokiego ciśnienia 

Uchwała Nr XXVIII/270/01  
z dnia 26.04.2001 r. 

N 35,8 



15 

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego miasta Słubice wraz z 

obszarem funkcjonalnym Świecko 

(obejmująca tereny przyległe do ulic 

Mieszka I  

i Konstytucji 3-go Maja  

w Słubicach) 

Uchwała Nr XLI/375/02 z 

dnia 29.08.2002 r. 
MN 1,7 

16 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

osiedla „Zielone Wzgórza” w Słubicach  

(ul. Sportowa i ul. Obozowa) 

Uchwała Nr X/99/03 z dnia 

27.08.2003 r. 
MN 0,3 

17 

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego miasta Słubice wraz z 

obszarem funkcjonalnym Świecko 

(zmiana dot. terenu położonego w 

obrębie Świecko nr ewid. działek 102 i 

103). 

Uchwała Nr X/100/03 z dnia 

27.08.2003 r. 
U 0,6 

18 

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Słubice, 

uchwalonego w dniu 26 czerwca 1993 r. 

uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/236/93   

w zakresie działki o nr ewid. 199/4 

obręb Nowy Lubusz 

Uchwała Nr VIII/83/03 z dnia 

24.06.2003 r. 
MN, U 2,5 

19 

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego miasta Słubice wraz z 

obszarem funkcjonalnym Świecko 

obejmująca teren położony w Słubicach 

w obrębie ulic Poniatowskiego, 

Łokietka, Krzywoustego i Krótkiej” 

Uchwała Nr IV/42/03 z dnia 

07.02. 2003 r. 
MN 6,0 

20 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej w 

Kunowicach, Gmina Słubice (działki nr 

ew. 136) 

Uchwała Nr X/98/03 z dnia 

27.08.2003 r. 
MN 5,6 



21 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Słubice, obręb 

Świecko, dla terenu inwestycyjnego przy 

terminalu 

Uchwała Nr XXVII/266/05 z 

dnia 22.02.2005 r. 
P 152,8 

22 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu  

w obrębie Kunowice, Gmina Słubice 

Uchwała Nr XLV/441/06 z 

dnia 30.06.2006 r. 
MN 7,9 

23 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu  

w obrębie Stare Biskupice, Gmina Słubice 

Uchwała Nr XLV/440/06 z 

dnia 30.06.2006 r. 
MN 28,2 

24 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Słubice w obrębie 

miejscowości Golice  

i Lisów 

Uchwała Nr V/40/07 z dnia 

28.03.2007 r. 
N 409,2 

25 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Słubice, obejmującego teren położony w 

Słubicach w obrębie ulic: Poniatowskiego, 

Łokietka, Krzywoustego i Krótkiej 

Uchwała Nr XI/83/07 z dnia 

26.09.2007 r. 
U 0,1 

26 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Nowe Biskupice, Gmina 

Słubice 

Uchwała Nr XXIV/218/08  

z dnia 27.08.2008 r. 
MN, MA 179,8 

27 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu osiedla 

„Transportowa”, Gmina Słubice 

Uchwała Nr XXIV/217/08 z 

dnia 27.08.2008 r. 
P, U 25,5 

28 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu przy  

ul. Transportowej i K-SSSE  

w Słubicach 

Uchwała Nr XLV/219/08 z 

dnia 27.08.2008 r. 
P, U 26,8 

29 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w 

Słubicach pomiędzy ul. Nocznickiego  

i ul. Drzymały i ul. Konstytucji  

3-go Maja 

Uchwała Nr XXXI/293/09 z 

dnia 12.02.2009 r. 
MN 61,60 



Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów Urzędu Miejskiego w Słubicach. 

30 

Zmiana do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym 

Świecko dla terenu położonego w Słubicach 

w obrębie ulic Poniatowskiego, Łokietka, 

Krzywoustego i Krótkiej, 

Uchwała Nr XLI//398/09 z 

dnia 26.11.2009 r. 
U, MN 0,3 

31 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu dla 

potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej w Słubicach 

Uchwała Nr XLI/397/09 

z dnia 26 listopada 2009 r. 
P 14,0 

32 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w 

południowo – wschodniej części miejscowości 

Kunowice, Gmina Słubice 

Uchwała Nr XLV/440/10 

z dnia 25 lutego 2010 r. 
N 59 

33 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów wałów 

przeciwpowodziowych  

w Słubicach, Nowym Lubuszu, Drzecinie i 

Świecku 

Uchwała Nr XI/83/2011 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 
N 51 

34 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu dla 

potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej 

Uchwała Nr XXV/203/2012 

z dnia 31 maja 

2012 r. 

P 1,1 

MN – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego, 

MA – tereny zabudowy agroturystycznej, 

MW – tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego, 

U – tereny usług, 

P – tereny przemysłowe, 

Z – tereny zieleni, 

N – tereny rozwoju infrastruktury. 



 

Diagram 1. Aktualna powierzchnia Gminy Słubice objęta miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Słubicach. 



Diagram 2. Aktualna powierzchnia Miasta Słubice objęta miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Słubicach. 



Tab. 2. Powierzchnia trenów objętych miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy 

Słubice wg głównej funkcji. 

Lp Funkcja Powierzchnia % powierzchni objętej MPZP 

1 

MN 469,0 26 

2 

MN/U 63,0 3 

3 

MW 56,0 3 

5 

P/U 355,0 20 

6 

N 603,0 34 

7 

Z 196.7 11 



Tab. 3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie realizacji. 

Lp Nazwa planu Uchwała inicjująca Obszar planu 

1. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu wsi Kunowice 
Uchwała Nr XVIII/150z dnia 27lutego 2008 r. ok. 233 ha 

2. Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu 

wsi Nowe Biskupice 

Uchwała Nr L/481/10z dnia 26 maja 2010 r. ok. 179 ha 

3. Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Słubice, obręb Świecko, dla terenu 

inwestycyjnego przy terminalu 

Uchwała Nr VI/52/2011z dnia 31 marca 2011 r. ok. 0,05 ha 

4. Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

centrum miasta Słubice dla terenu przy ul. 

Kościuszki i ul. Słowackiego 

Uchwała Nr VIII/57/2011 z dnia 28 kwietnia 

2011 r. 
ok. 1,3 ha 

5. Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

centrum miasta Słubice dla terenu przy ul. 

Wawrzyniaka  

Uchwała Nr XIV/107/2011 z dnia 1 września 

2011 r. 
ok. 0,06 ha 

6. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu na zachód od wsi 

Kunice 

Uchwała Nr XV/118/2011 z dnia 22 września 

2011 r. 

ok. 125 ha 

 

7. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu na północ od wsi 

Kunice 

Uchwała Nr XV/118/2011 z dnia 22 września 

2011 r. 
ok. 270 ha 

8. Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

centrum miasta Słubice dla terenu przy ul. 

Kościuszki. 

Uchwała Nr XXI/166/2012 z dnia 12 stycznia 

2012 r. 

ok. 2,5 ha 

 

9. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w 

południowej części miasta Słubice 

Uchwała Nr XXIV/197/2012 z dnia 26 kwietnia 

2012 r. 
ok. 8 ha 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Słubicach. 



 

W odniesieniu do decyzji o warunkach zabudowy, warto 

omówić kwestię ich zgodności z polityką przestrzenną założoną w 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Słubice. Aspekt ten poruszany jest 

w związku z sytuacją prawną w tym zakresie, w myśl której 

ustalenia tego dokumentu są wiążące wyłącznie przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. W przypadku omawianych decyzji, jak 

wspomniano na wstępie, niezgodność ze studium nie stanowi 

przesłanki do odmowy ich wydania.  



 

Na obszarze Gminy Słubice, decyzje o warunkach zabudowy w 

większości zgodne są z zapisami studium, nie przekraczając granic 

ekspansji zabudowy. Zauważyć jednak można niewielki jej wzrost, który 

niespójny jest z wypracowaną w dokumencie wizją.  

Zaznaczyć przy tym należy, iż nie w każdym przypadku jest to 

przyczyna pogorszenia jakości przestrzeni.  

 

Biorąc pod uwagę zachodzące zjawiska, założeniem polityki 

przestrzennej powinny być działania w kierunku wzrostu wskaźnika 

terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. Prawo miejscowe w tym zakresie powinno zostać 

ustanowione w stosunku do terenów degradacji przestrzennej, 

niejednolitej, rozproszonej zabudowy, obszarów 

niezagospodarowanych (szczególnie w obrębie miasta) oraz terenów 

atrakcyjnych z punktu widzenia inwestycyjnego.  



 

Wyznacznikiem do opracowania planów jest również ilość wydawanych 

decyzji o warunkach zabudowy, w którym to przypadku utworzenie ram 

prawnych wstrzymuje proces niepożądanego kierunku zabudowy oraz 

niekorzystnych zjawisk przestrzennych. Przykładem może być podjecie 

uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Kunowice, co na celu ma 

uregulowanie aspektów związanych ze zintensyfikowanym jej rozwojem.  



 

Podkreślić należy, iż działania planistyczne powinny zostać ukierunkowane 

na kompleksowy rozwój gminy, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego 

rozwoju. Istotne jest również ujęcie w planowaniu, transgranicznych relacji 

przestrzennych miast Słubice i Frankfurt nad Odrą.  



 

W myśl aktualnego studium, obszary wskazane do sporządzenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

zmian planów istniejących to: 

 

1. tereny wielofunkcyjnej zabudowy w Słubicach położone na wschód 

od ulicy Wojska Polskiego, 

 

2. tereny pomiędzy K-SSSE a Szosą Rzepińską, 

 

3. obszar w północnej części miasta Słubice tzw. Osiedle Północne, 

 

4. obszar centrum miasta Słubice, 



 

Ponadto, jak wykazała ocena aktualności dokumentów planistycznych, 

uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach Nr LVII/539/10 z dnia 9 

listopada 2010 r., zmiany wymagają ponadto: 

 

1. tereny objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

przy ul. Krasińskiego – obręb Nowy Lubusz, 

 

2. tereny objęte zmianą miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Słubice, wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko 

tj. tereny położone w Słubicach przy ul. Konopnickiej, Wojska Polskiego 

oraz Sportowej/Folwarcznej. 



 

Wszystkie obowiązujące na terenie Gminy Słubice dokumenty 

planistyczne, plany aktualnie opracowywane, jak również tereny 

wymagające sporządzenia planów miejscowych bądź ich zmian, 

zostały oznaczone w załącznikach graficznych. 



Dziękuję za uwagę. 


