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Wprowadzenie
Kształtowanie polityki przestrzennej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie 
z Ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym., 
zostało powierzone zarówno organom administracji rządowej, jak i organom samo
rządu terytorialnego. Dlatego też większość planów przestrzennych poprzedzona 
jest opracowaniem adekwatnej w danym przypadku polityki i strategii (Bóhm 2016). 
Na najwyższym szczeblu systemu planowania przestrzennego w Polsce znajduje się 
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, która rejestruje stan istniejący 
oraz określa kierunki i cele strategiczne w gospodarowaniu przestrzenią. Zgodnie 
z wytycznymi KPZK, opracowywana jest przez samorząd województwa Strategia 
Rozwoju Województwa. W kompetencji samorządu województwa w zakresie polityki 
przestrzennej pozostaje także opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa. Najniższym szczeblem w hierarchii planowania przestrzennego pozo
staje planowanie przestrzenne w gminie, obejmujące sporządzanie obligatoryjnego 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
fakultatywnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z zasadą subsydiarności polityka przestrzenna, w najszerszym zakresie 
i w sposób najbardziej szczegółowy, realizowana jest przez samorząd gminy. Ustawa 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi wprost, iż „Kształtowanie i pro
wadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwa
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego [...] należy do zadań własnych gminy”. 
Dostrzegając rosnącą rolę gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego 
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w życiu społeczno-gospodarczym, autorzy niniejszego rozdziału, dokonali analizy ilo
ściowej i jakościowej prac planistycznych w gminach Pasma Polic (gm. Bystra-Sidzina, 
Jabłonka, Jordanów, Maków Podhalański oraz Zawoja) w celu dokonania charakte
rystyki polityki przestrzennej na badanym obszarze. Opracowanie bazuje na danych 
statystycznych z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz 
przeglądzie aktów planistycznych, obowiązujących w gminach, stanowiących studium 
przypadku.

Główne narzędzia kształtowania polityki przestrzennej 
w gminach Pasma Polic
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje istnienie dwóch 
głównych narzędzi kształtowania polityki przestrzennej w gminie. Są to: studium uwa
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. Oba te akty planowania przestrzennego w systemie 
planistycznym zaliczane są do aktów planowania ogólnego. Ustawodawca przewidział 
obok nich instytucję decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która 
ma charakter indywidualnej decyzji administracyjnej. Te trzy instrumenty prawne, sta
nowią główne narzędzia, za pomocą których gmina prowadzi politykę przestrzenną. 
Również w gminach Pasma Polic planowanie przestrzenne i zagospodarowanie prze
strzeni, opiera się na tych trzech środkach prawnych.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy spo
rządzane jest od 1994 r. obowiązkowo i obejmuje cały obszar administracyjny gminy. 
Ustalenia w nim zawarte są wiążące przy opracowywaniu miejscowych planów zago
spodarowania przestrzennego. Niemniej jednak studium nie jest aktem prawa miej
scowego, a jedynie aktem kierownictwa wewnętrznego. Przekłada się to, na sytuację, 
w której studium nie może być podstawą do wydania decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, a jego zapisy są wiążące jedynie dla autorów planów miej
scowych. Treść studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen
nego dzieli się na dwie części: uwarunkowań i kierunków. Uwarunkowania związane 
są ze stanem istniejącym i dotyczą diagnozy aktualnej sytuacji społeczno-gospodar
czej gminy. Kierunki określają orientację rozwoju przestrzennego i zasady polityki 
przestrzennej.

Każda z gmin Pasma Polic posiada obecnie obowiązujące studium uwarunko
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to zgodne z ogólnopolskim 
stanem prac planistycznych - w końcu 2010 r., podobnie jak w poprzednich latach, 
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niemal wszystkie gminy w Polsce posiadały aktualne studia gminne (Śleszyński 2012). 

Na jakość planowania przestrzennego w gminie przekłada się nie tylko sam fakt posia
dania studium, ale także jego aktualność. Zgodnie ze stanem na rok 2010, 1665 gmin 
posiadało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
dokument nie był w trakcie zmiany, 786 gmin posiadało ten dokument i był on w trak
cie zmiany, 13 gmin nie posiadało tego aktu planistycznego, ale było w trakcie jego 
sporządzania, a jedynie 15 gmin nie posiadało studium i nie trwały prace nad jego opra
cowaniem (Śleszyński 2012). W gminach Pasma Polic najbardziej aktualne studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego posiada gmina Zawoja 
oraz gmina Maków Podhalański. Obydwa studia datowane są na rok 2015, przy czym 
w gminie Zawoja aktualizacja nastąpiła w stosunku do studium z 2012 r., a w gmi
nie Maków Podhalański w stosunku do studium z 2011 r. Gmina Jabłonka uchwa
liła studium w 2014 r., dokonując tym samym aktualizacji studium z 2009 r. Gmina 
Bystra-Sidzina w 2010 roku dokonała aktualizacji studium z 2000 r. Gmina Jordanów 
(wiejska) uchwałę o przyjęciu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego podjęła w 2014 r. i do tej pory nie dokonała uaktualnienia tego doku
mentu planistycznego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w przeciwieństwie do studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stanowi akt prawa 
miejscowego i zawiera przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące 
podstawą wydawania decyzji administracyjnych. Dokument ten określa przeznacze
nie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji 
celu publicznego. Ponadto w planie miejscowym dokonuje się również zmiany prze
znaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (fot. 1, 2). Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego musi zawierać się w granicach administracyj
nych gminy i może obejmować tylko część jej obszaru. Na terenie gminy może zatem 
obowiązywać więcej planów miejscowych, ich granice jednak nie mogą się na siebie 
nakładać. Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż plan miejscowy nie jest aktem obli
gatoryjnym (w przeciwieństwie do studium). W Polsce w 2010 r. plany miejscowe 
posiadały 2249 gminy, czyli ponad 90%. Ponadto 378 gmin posiadało tylko jedne plan, 
537 gminy - od 2 do 5, 791 gmin - od 6 do 20, 498 gmin - od 21 do 100 oraz 45 gmin - 
101 i więcej (Śleszyński 2012). Na analizowanym obszarze występują miejscowości, 

w których miejscowy plan pokrywa cały obszar oraz miejscowości, dla których uchwa
lono plany miejscowe, obejmujące ich fragmenty (ryc. 1). Do tej pierwszej kategorii zali
cza się Zawoja, Sidzina, Bystra Podhalańska, gdzie pokrycie miejscowym planem zago
spodarowania przestrzennego jest 100%. Skawica posiada plan miejscowy opracowany 
dla całego obszaru zurbanizowanego (z opracowania wyłączono obszary zalesione). 
Natomiast Osielec posiada plan miejscowy dla całej wsi z wyłączeniem kamieniołomu.
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Fot. 2. Zabudowa doliny Skawicy Sołtysiej po zmianie prze
znaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego (fot. P. Franczak; 2016)

Pozostałe wsie posiadają plany miej
scowe dla pojedynczych działek 
lub zgrupowań działek (ryc. i).

Instrumentem pomocniczym 
w planowaniu przestrzennym jest 
decyzja o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, która 
wydawana jest w celu umożliwie
nia zabudowy i zagospodarowania 
terenu, dla którego nie obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Ustawa o planowa
niu i zagospodarowaniu przestrzen
nym wyróżnia dwa rodzaje decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospoda
rowania terenu: decyzje o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego oraz 
decyzje o warunkach zabudowy (dla 
inwestycji innych niż cel publiczny). 
Jak podaje P. Śleszyński i współ

pracownicy (2012) liczba pozytyw
nych decyzji o warunkach zabu
dowy i zagospodarowania terenu 
utrzymuje się na stałym poziomie 
- poniżej 200 tys. rocznie. Decyzje 
o warunkach zabudowy stanowią 
ponad 85% i dotyczą głównie zabu
dowy jednorodzinnej. W gminach 
w których występuje duże pokrycie 
obszarów miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego,

liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest 
niewielka i stanowi wyjątek od planowania i zagospodarowania przestrzennego na 
mocy obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Taka 
sytuacja dotyczy gmin Pasma Polic, które stosunkowo w dużej mierze pokryte są tymi
aktami planistycznymi.
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Ryc. 1. Występowanie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gmin 

Pasma Polic

Charakterystyka planowania przestrzennego na obszarze 
gmin Pasma Polic 

Analiza dokumentów planistycznych, obowiązujących na obszarach omawianych gmin 
pozwoliła na sporządzenie ogólnej charakterystyki przyjętej dla nich polityki prze
strzennej (ryc. 2). Wyznaczone w tych dokumentach typy zagospodarowania terenu 
zwektoryzowano w oprogramowaniu ArcMap, grupując je w 11 kategorii według przy
jętego klucza (tab. 1).

Większość omawianego obszaru została w dokumentach planistycznych przezna
czona pod zieleń leśną (ok. 64%; ryc. 3A). Takie przeznaczenie przewidziano jednak 
głównie dla miejsc porośniętych już przez lasy, które zajmują głównie stoki o dużym

329



Karolina Listwan-Franczak, Łukasz Fiedeń

Ryc. 2. Przeznaczenie terenu gmin Pasma Polic w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania 

przestrzennego

Źródło: opracowanie własne na podstawie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

nachyleniu. Na pozostałym obszarze Pasma Polic największy udział stanowią tereny 
przeznaczone na cele rolnicze (ok 17%; ryc. 2). Trzeba tu jednak zaznaczyć iż więk
szość tych terenów obecnie jest porzucona rolniczo i występują tam nieużytki. Jedynie 
13,8% powierzchni pasma przeznaczono pod zainwestowanie, z czego ponad 75% stano
wią tereny zabudowy mieszkaniowej (ryc. 3B). Obszary o funkcji mieszkaniowej wyzna
czono przede wszystkim w dnach głównych dolin (Skawy, Skawicy i Bystrzanki). Ponadto 
mniejsze zgrupowania rozproszonej zabudowy wyznaczono na wyżej położonym obsza
rze w obrębie pasa przełęczy rozciągającego się od Zawoi Podpolice przez Skawicę Suchą 
Górę po Juszczyńskie Polany (na wysokości ok. 600-800 m n.p.m.). Z kolei po połu
dniowej stronie głównego grzbietu Polic wysoko położone obszary przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniową wyznaczono na już stosunkowo intensywnie zabudowanym 
obszarze rozciągającym się od Przełęczy Zubrzyckiej przez Sidzinę Wielką Polanę 
po osiedle Jarominy w Sidzinie. W tym miejscu należy zaznaczyć iż w dokumentach
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Tab. i. Kategorie przeznaczenia terenów w dokumentach planistycznych dla poszczególnych gmin

Kategoria 
przeznaczenia 

terenów

Typy przeznaczenia terenów w gminach

Bystra-Sidzina Jabłonka Jordanów Maków Podh. Zawoja

M 
mieszkaniowe

M, oprócz MU strefa osadnicza MN, RM
M, oprócz MU; 

RM, TL
M, oprócz MU; 

ZR

MU 
mieszkaniowo- 

uslugowe
MU

tereny 
zabudowy 

mieszkaniowo- 
usługowej

MN MU MU

U 
usługowe

U, oprócz US
tereny usług, 

oprócz UT
U, UP U, oprócz US U, oprócz UT

UT 
sportu i rekreacji

US UT US US UT

P 
przemysłowe

P P P P

R 
rolnicze

R
strefa 

gospodarki 
rolnej

R R ZR

Z 
zieleń niebę- 
dąca lasami

Z, oprócz ZL
strefa 0 dużym 

znaczeniu 
ekologicznym

ZN, ZC
Z, oprócz ZL 

i ZZL
ZC, ZN, ZU

ZL 
zieleń leśna

ZL lasy ZL ZL, ZZL ZL

WP 
wody 

powierzchniowe

rzeki, tereny 
urządzeń 

gospodarki 
wodnej, 

projektowane 
zbiorniki 

retencyjne

rzeki WS rzeki

tereny wód 
powierzchnio

wych,

K
komunikacyjne

wybrane drogi 
kolej

wybrane drogi
KDGP, 

KDZ, KDL, 
KK

drogi klasy 
GP, G, Z, linia 

kolejowa

KS, droga 
wojewódzka, 

drogi 
powiatowe

IT 
infrastruktura 

techniczna
E, K, 0, T.W E, W

planistycznych opracowanych dla obszaru gminy Bystra-Sidzina zmieniono przezna
czenie większości spośród wysoko położonych osiedli (dziś w większości opuszczo
nych). Polana Malinowe z mieszczącymi się na niej zabudowaniami osiedla Malinowo 
(na wysokości ok. 830 m n.p.m.) oraz sąsiadujące z nim osiedle Jasionka przeznaczone
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Ryc. 3. Udział przeznaczenia terenów badanych gmin (A) i udział przeznaczenia terenów nieleśnych badanych 

gmin (B) w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego

zostały pod zalesienie. Z kolei grunty Roli Flakowa i osiedla Na Policach przeznaczono 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Sidziny do zagospodarowa
nia jako użytki rolnicze. Podobnie zaplanowano zagospodarowanie rozległej niegdyś 
Roli Staszkowej, jednak w jej obrębie zaplanowano przeznaczenie pojedynczych dzia
łek pod zabudowę mieszkaniową (na wysokości ok. 835 m n.p.m.). Natomiast najwyżej 
położone obszary o przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną i zagrodową wyzna
czono w Sidzinie Wielkiej Polanie (max. ok. 935 m n.p.m.).
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Tereny o przeznaczeniu usługowym i mieszkaniowo-usługowym zdecydowanie naj
większy udział stanowią w Białce (8,4%). W Osielcu zajmują one 5,5%, natomiast w pozo
stałych wsiach stanowią znikomy udział. Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku 
terenów przemysłowych, których w Białce wyznaczono 2,1% powierzchni wsi. W pozo
stałych wsiach stanowią one od 0,2 do 0,9%, bądź w ogóle ich nie wyznaczono (tab. 2).

W dokumentach planistycznych większości gmin badanego obszaru wysoko poło
żone hale pasterskie i polany przeznaczone zostały pod zalesienie bądź do użytko
wania jako obszary zieleni (ryc. 2). W tym miejscu należy zaznaczyć o występującej 
w pojedynczych przypadkach niezgodności przeznaczenia dawnych hal pasterskich 
w stosunku do aktualnego użytkowania. W studium uwarunkowań i kierunków zago
spodarowania przestrzennego gminy Zawoja obszar dawnej Hali Śmietanowej prze

znaczono pod tereny zieleni nieurządzonej (polany), podczas gdy obecnie jej obszar 
porasta zwarty, kilkudziesięcioletni las. Natomiast położona na sąsiednim grzbiecie 
bardzo widokowa Polana Broski przeznaczona została pod zalesienie.

Stosunkowo duży obszar zieleni nieleśnej wyznaczony został w dokumentach plani
stycznych gmin w części północnej badanego obszaru, gdzie w miejscowościach gminy 
Maków Podhalański stanowi od 12,5 do 30,6% (ryc. 2; tab. 2).

Najbardziej rolniczą część badanego obszaru stanowi teren miejscowości Bystra 
Podhalańska i Sidzina. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla 
każdej z nich wyznaczono odpowiednio 23,7 i 23,5% terenów o takim przeznaczeniu. 
Ponadto na tereny rolnicze przeznaczono 22,3% spośród całej powierzchni Kojszówki. 
W pozostałych wsiach udział tego typu przeznaczenia powierzchni wynosi od 6,5% 
w Białce do 18,2% w Skawicy (tab. 2).

Planowanie przestrzenne w obszarach chronionych
Badany obszar stanowi niezwykle cenny obszar pod względem przyrodniczym, dlatego 
też utworzono tu liczne formy ochrony przyrody. Najwyższą formą ochrony ustanowioną 
na tym obszarze jest park narodowy. Północno-zachodnia część Pasma Polic włączona 
została do Babiogórskiego Parku Narodowego, a cały ten obszar w 100% pokryty jest 
lasami i takie jego przeznaczenie zapisane zostało w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Zawoja. Jak wykazał J. Solon (2012) Babiogórski 
Park Narodowy jako jeden z nielicznych znajduje się na obszarze gmin, które posiadają 
niemalże pełne pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Na omawianym obszarze pasma są dwa rezerwaty przyrody (leśny „Na Policy” oraz 
krajobrazowy „Na Policy im. prof. Zenona Klemensiewicza”) oraz otulina rezerwatu
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Planowanie przestrzenne na obszarze gmin Pasma Polic

„Bembeńskie”. W studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen
nego poszczególnych gmin są to tereny leśne.

Na analizowanym obszarze wyznaczono dwa Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk 
Natura 2000: „Na Policy” i „Ostoja Babiogórska”. W SUiKZP ten pierwszy w cało
ści przeznaczono pod zieleń leśną, a w drugim dopuszczono działalność rolniczą na 
trzech niewielkich fragmentach obszaru. Na analizowanym obszarze wyznaczono 
dwa Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000: „Pasmo Policy” i „Babia 
Góra”. Ich granice nawiązują do granic SOO, jednak OSO są większe. W SUiKZP są 
to niemal w całości tereny leśne, z wyjątkiem kilku niewielkich zgrupowań terenów 
rolniczych. Warto zaznaczyć, że tereny przeznaczone pod zainwestowanie w połu
dniowej części Zawoi opierają się o granice obszarów OSO. W skali całego kraju 
jedynie 97 gmin charakteryzuje się pokryciem ich obszaru w co najmniej 80% przez 
obszary Natura 2000. Powierzchnia kolejnych 221 gmin zajęta jest przez te obszary 
w 40-80 %, a 625 gmin - 10-40% (Solon 2012). W tej ostatniej grupie znajduje się 
gmina Zawoja, w której obszary Natura 2000 zajmują ok. 29% jej powierzchni oraz 
gmina Jabłonka, w której zajmują one ok. 13% jej powierzchni. Ponadto na badanym 
terenie obszary Natura 2000 występują na terenie gminy Bystra-Sidzina, w której 
zajmują niespełna 5% jej powierzchni.

Wnioski i rekomendacje
Gminy Pasma Polic stanowią cenny zasób przyrodniczo-krajobrazowy. Z tego 

względu prowadzona na ich obszarze polityka przestrzenna powinna charakteryzo
wać się szczególną dbałością o sprostanie wymaganiom ładu przestrzennego, w tym 
urbanistyki i architektury, zachowanie walorów architektonicznych i krajobrazowych 
oraz zagwarantowanie ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony 
gruntów rolnych i leśnych, o czym wprost mówi Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Obecny stan prac planistycznych na obszarze gmin Pasma Polic uznać należy za 
dobry, ze względu na aktualność opracowań planistycznych oraz pokrycie znacznych 
terenów miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Ogranicza to prak
tykę wydawania indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu. To z kolei, zapewnia możliwość prowadzenia spójnej i kompleksowej polityki 
przestrzennej.

Negatywnym zjawiskiem obserwowanym na badanym obszarze jest intensyfikacja 
zjawiska rozpraszania zabudowy. Spowodowana ona jest wyznaczaniem w dokumentach 
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planistycznych coraz większych powierzchni przeznaczonych pod zabudowę zlokalizo
wanych w trudno dostępnych komunikacyjnie obszarach, ze względu na występujące 
tam wysokie walory krajobrazowe. Przyczynia się to do wysokich kosztów dostarczenia 
do tak zlokalizowanych zabudowań mediów oraz wysokich kosztów gospodarki komu
nalnej. Budowa zabudowań w odległych lokalizacjach wydłuża także czas dojazdu do 
pracy oraz dowozu dzieci i młodzieży do szkół.

Istotne jest to, iż gminy Pasma Polic charakteryzują się występowaniem, na ich 
obszarze, licznych form ochrony przyrody - zarówno obszarowej, jak i indywidualnej. 
Wymaga to dodatkowej staranności przy opracowywaniu aktów planistycznych, tak 
aby zostały one w sposób właściwy w nich uwzględnione i objęte dodatkową prawną 
ochroną w postaci zapisów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Analizowane gminy odpowiadają na te wymagania o czym świadczy fakt, iż Babiogórski 
Park Narodowy jako jeden z nielicznych znajduje się na obszarze gmin, które posiadają 
niemalże pełne pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Ze względu na fakt, iż analizowany obszar szczyci się wysokimi walorami krajo
brazowymi postulowane jest wykorzystanie instrumentów prawnych służących ich 
ochronie. Zasadne wydaje się rozważenie uchwalenia na obszarze gmin Pasma Polic 
uchwał o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamo
wych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, podejmowanych na mocy ustawy z dnia 
24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu (tzw. uchwały krajobrazowej). Uchwalenie tych aktów prawa miej
scowego wzmocniłoby ochronę krajobrazu oraz pozytywnie wpłynęło na zachowanie 
ładu przestrzennego i jakości przestrzeni publicznej.
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