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ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY WEJHEROWO 



CZYM SĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE? 

Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu 

przedstawicieli władz (zarówno na szczeblu 

centralnym, jak i lokalnym) z mieszkańcami, 

mający na celu zebranie głosów mieszkańców i w 

oparciu o nie podjęcie optymalnych decyzji w 

sprawach publicznych. 

 



Więcej zieleni! 

Tylko parkingi!!! 



KOMPROMIS JEST MOŻLIWY 

 



KOMPROMIS JEST MOŻLIWY 

 



KWESTIE SPORNE 

• Budownictwo wielorodzinne           domy jednorodzinne 

 

 

 

 

 

• tylko rezydencje                                 usługi publiczne 



SENS I CEL KONSULTACJI 

 
Celem konsultacji jest poprawa jakości decyzji i 

legislacji. Wysłuchanie racji różnych stron pozwala 

wcześnie wychwycić błędy i stworzyć bardziej 

wyważone rozwiązania. Decyzje mogą wtedy 

uwzględniać zróżnicowane potrzeby obywateli, 

grup, środowisk i instytucji społeczeństwa 

obywatelskiego. Konsultacje służą artykulacji i 

wymianie poglądów, a nie prowadzeniu sporów. 



Konsultacje 
społeczne 

Dobra wiara 

Powszechność 

Przejrzystość 

Responsywność Koordynacja 

Przewidywalność 

Poszanowanie 
interesu ogółu 

SIEDEM ZASAD KONSULTACJI 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

 

 Co to jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego?  

 Czym różni się Studium od miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego (mpzp)? 

 Kto sporządza Studium Gminy Wejherowo? 

 Kto może uczestniczyć w tworzeniu Studium? 
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Co to jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?  

 

Studium jest dokumentem określający politykę przestrzenną gminy i zasady 

gospodarowania przestrzennego. Zawiera ogólne informacje na temat środowiska 

naturalnego gminy, jej społeczności i gospodarki. Studium rozstrzyga m.in. o formie i 

rodzaju zabudowy oraz przeznaczeniu poszczególnych obszarów gminy, układzie 

komunikacyjnym, systemie zieleni, ochronie dziedzictwa kulturowego. 

 

Dokument podzielony jest na uwarunkowania, czyli opis stanu istniejącego, oraz kierunki, 

które wytyczają drogę rozwoju przestrzennego, wskazując tym samym wizję rozwoju 

gminy. 

 

Studium jest wiążące dla władz gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, z którymi 

z kolei muszą być zgodne wydawane pozwolenia na budowę. 
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Czym różni się Studium od miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego (mpzp)? 

 

Studium jest aktem kierownictwa wewnętrznego, czyli obowiązuje władze gminy w 

procesie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Natomiast plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, a więc obowiązuje każdego. 

Studium sporządzane jest dla obszaru całej gminy, a plany miejscowe dla wybranych 

jego obszarów. Zapisy Studium mają charakter ogólny, plany stanowią uszczegółowienie 

jego zapisów.  
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Kto sporządza Studium Gminy Wejherowo? 

 

Studium sporządza Wójt Gminy, który po przeprowadzeniu procedury wskazanej w 

przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przekazuje do 

uchwalenia (zatwierdzenia) dokument Radzie Gminy Wejherowo.  

 

Za prawidłowy przebieg procedury planistycznej odpowiedzialny jest Referat Gospodarki 

Przestrzennej.  

 

Projekt studium został zlecony do wykonania zewnętrznej firmie wyłonionej w zapytaniu 

ofertowym (M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu). 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Kto może uczestniczyć w tworzeniu Studium? 

 

Poprzez udział w organizowanych przez gminę konsultacjach każdy może uczestniczyć 

w procesie tworzenia studium. W ramach projektu konsultacje z mieszkańcami przed 

przygotowaniem projektu studium przewidujemy spotkanie w każdym sołectwie oraz 

zorganizowanie punktu konsultacyjnego w czasie Dni Gminy Wejherowo oraz w trakcie 

Dożynek. Po sporządzeniu wstępnego projektu studium przewidujemy cykl siedmiu 

spotkań otwartych na terenie gminy (jesień 2020). 

 

W trakcie prac przedprojektowych będzie można złożyć wnioski do Studium. 

Następnie na etapie wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu będzie można 

składać uwagi.   

 

Za prawidłowe przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest 

interdyscyplinarny zespół konsultacyjny, złożony z pracowników urzędu.  

 



HARMONOGRAM KONSULTACJI 

Styczeń 2020 
• Spotkanie z Radnymi na sesji Rady Gminy 

Marzec 2020 
• Spotkania informacyjne z mieszkańcami na zebraniach sołeckich 

Maj 2020 
• Spotkania w szkołach 

Luty-sierpień 
2020 

• Składanie wniosków do studium 

Czerwiec 2020 
• Punkt konsultacyjny na Dniach Gminy Wejherowo w Bolszewie 

Sierpień 2020 
• Punkt konsultacyjny na Dożynkach Gminnych w Bieszkowicach 

Październik 
2020 

• Cykl spotkań otwartych z mieszkańcami 



STRONA GMINY 

ZAKŁADKA KONSULTACJE SPOŁECZNE 



SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – CZEGO 

ZAPISAĆ NIE MOŻEMY? 

Wnioski inwestycyjne (np. remont 
drogi, brak zieleni, itp.) 

Wnioski o wykup nieruchomości 

Wnioski o zmianę obowiązujących 
planów zagospodarowania 
przestrzennego 
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ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – CZEGO 

ZAPISAĆ NIE MOŻEMY? 

Wnioski dotyczące: 

• Sposobu działania urzędu i instytucji, 

• Zadania utrzymaniowe (odśnieżanie dróg), 

• Konsultacji społecznych, 

Wnioski o dużym stopniu szczegółowości: 

• Ustawienie koszy, ławek, lamp, 

• Sposób organizacji parkowania, 

Wnioski dotyczące okoliczności, które nie 
mają wpływu na zagospodarowanie 
przestrzenne, np. dotyczące kursowania 
autobusów. 



JAK WYGLĄDA PROCEDURA SPORZĄDZANIA 

STUDIUM? 



JAK WYGLĄDA PROCEDURA SPORZĄDZANIA 

STUDIUM? 



• uchwałą Rady Gminy Wejherowo Nr XVII/210/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r., 

w zakresie wprowadzenia udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego 

„Góra V”, 

• uchwałą Rady Gminy Wejherowo Nr XXXIV/406/2013 z dnia 

30 października 2013 r., w zakresie wprowadzenia udokumentowanego złoża 

kruszywa naturalnego „Gowino IV” i „Gowino V”, 

• uchwałą Rady Gminy Wejherowo Nr XXXV/423/2013 z dnia 27 listopada 2013r., 

w zakresie dopuszczenia funkcji mieszkaniowo-usługowej w północnym 

fragmencie wsi Warszkowo, 

• uchwałą Rady Gminy Wejherowo Nr XLVIII/558/2018 z dnia 17 października 

2018 r., w zakresie wprowadzenia udokumentowanego złoża kruszywa 

naturalnego „Góra VI” „Ustarbowo II”. 

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Obecnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy zostało przyjęte uchwałą Rady Gminy Wejherowo 

Nr XXXIII/331/2009 z dnia 30 lipca 2009 r., a następnie było czterokrotnie  

zmieniane: 
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0,41% 

0,49% 1,78% 

1,96% 

19,84% 

1,16% 

0,12% 

74,24% 

Tereny predysponowane dla rozwoju funkcji
produkcyjnych

Tereny predysponowane dla rozwoju funkcji
produkcyjnych i infrastruktury technicznej

Tereny predysponowane dla rozwoju funkcji
usługowych i produkcyjnych

Tereny predysponowane dla rozwoju
mieszkalnictwa

Tereny predysponowane dla rozwoju
mieszkalnictwa i funkcji usługowych

Tereny predysponowane dla rozwoju
mieszkalnictwa i rolnictwa

Tereny predysponowane dla rozwoju
mieszkalnictwa, funkcji usługowych i rozwoju
turystyki

Tereny poza kierunkami zagospodarowania

JAK KSZTAŁTUJE SIĘ PRZEZNACZENIE W STUDIUM 

GMINY WEJHEROWO? 

 





DLACZEGO POTRZEBNA JEST ZMIANA 

STUDIUM? 

• Liczne zmiany w ustawie o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, 

• Zmiany w aktach planistycznych na szczeblu krajowym i 

wojewódzkim, 

• Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków w 2015 r., 

• Aktualizacja map zagrożenia powodziowego, 

• Zmiany w zagospodarowaniu oraz w strukturze 

społeczno-demograficznej gminy, 

• Dostosowanie zagospodarowania przestrzeni do nowych 

wyzwań, w tym dostosowanie do zmian klimatu. 

 



ZESPÓŁ KONSULTACYJNY 

• Członkowie zespołu: 

• Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Dominika Cyrek 

• Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Piotr Czerwiński 

• Kierownik Referatu Inżynierii Środowiska Tomasz Drozdowski 

• Inspektor ds. środowiska Ewa Kienik 

• Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego Anna Kreft 

• Inspektor ds. budownictwa Joanna Kryża 

 

• Informacje dot. studium i konsultacji można uzyskać: 

• w siedzibie urzędu w pokoju nr 47,  

• pod numerem telefonu 58 677 97 14, 

• poprzez email konsultacje@ugwejherowo.pl, 

• na stronie internetowej urzędu w zakładce konsultacje społeczne. 
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RAZEM 
ZAPLANUJMY 
PRZESTRZEŃ 

NASZEJ GMINY 

WEŹ UDZIAŁ W 
KONSULTACJACH  

TWOJA OPINIA SIĘ 
LICZY 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! 


