Zadania stałe Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Do zadań stałych RBGPWZ należą:
Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego
(PZPWZ).
Priorytetowym zadaniem jest kontynuacja procedury zmiany PZPWZ, ze szczególnym
uwzględnieniem integracji zasadniczych elementów polityki rozwoju i jej terytorializacji. W roku
2017 nastąpi weryfikacja diagnozy i kierunków, implementacja obszarów funkcjonalnych,
rozpoczęcie procedury opiniowania, uzgadniania i konsultacji, w tym ze stroną niemiecką w zakresie
transgranicznego oddziaływania ustaleń planu, a także zostanie sporządzona okresowa ocena stanu
realizacji ustaleń planu.
Bieżące monitorowanie działań i przygotowanie opracowań na potrzeby PZPWZ
Analiza obszarów tematycznych realizowanych na potrzeby zapisów Planu i jego monitoringu (m.in.
programowanie we współpracy z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym danych zarządczych
niezbędnych do podejmowania decyzji w układach transgranicznych, Koncepcja Przyszłości 2030
dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań, Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina,
monitoring rozwoju odnawialnych źródeł energii, wdrażanie idei partnerstwa miejsko-wiejskiego na
obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i inne.).
Sporządzanie wniosków, uzgodnień, opinii i monitoring planistycznej aktywności gmin i
inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
W trybie pracy całorocznej przygotowanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, prowadzenie
monitoringu opracowań planistycznych (mpzp i studiów) prowadzonych przez gminy na terenie
województwa, uzgadnianie projektów decyzji o inwestycji celu publicznego, prowadzenie rejestru
decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym oraz opiniowanie
istotnych projektów aktów prawnych.
Udział w opiniowaniu projektów dokumentów i projektów aktów prawnych związanych z
gospodarką przestrzenną w opracowywaniu wojewódzkich strategii i programów branżowych
wspomagając inne wydziały i jednostki organizacyjne województwa
W roku 2017 kontynuowane będą prace związane z wykonywaniem analiz i udziałem w
opracowaniu Strategii Rozwoju Województwa, uwag do projektu Kodeksu UrbanistycznoBudowlanego, Koncepcji Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań, Planu
Rozwoju Regionu Stołecznego Berlina i Brandenburgii, Partnerstwa Odry, Planu Działań Strategii
UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (Obszar Horyzontalny Planowanie Przestrzenne), wdrożenia
Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego oraz projektów stanowisk Sejmiku
Województwa i Konwentu Marszałków dotyczących bieżących zagadnień i regulacji obszarów
zagospodarowania przestrzennego.
Realizacja zobowiązań wynikających z udziału w projektach współpracy międzynarodowej i
międzyregionalnej w sprawach gospodarki przestrzennej
Współpraca z administracją rządową i samorządową innych jednostek wojewódzkich poprzez
kontynuację realizacji projektów współfinansowanych z środków UE – Bałtyckie Obszary Energii –
Perspektywa Planistyczna (Program Interreg Region Morza Bałtyckiego) i Zrównoważona
mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (Interreg Europa), wzmocnienie
istniejących powiązań instytucjonalnych i wymianę doświadczeń z innymi regionami europejskimi
poprzez udział w pracach Sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych METREX (w

szczególności w obszarach wykazujących efekt synergii z innymi działaniami biura tj. transformacja
energetyczna, zrównoważona mobilność, elastyczny transport publiczny, partnerstwa miejskowiejskie, zrównoważony rozwój obszarów metropolitalnych, współpraca bałtycka i transgraniczna,
monitorowanie rozwoju).
Inne działania i projekty związane z implementacją zapisów PZPWZ lub realizowane na potrzeby
PZPWZ:
Monitoring wdrażania Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego:
Opracowanie II etapu Koncepcji sieci tras rowerowych – wg kolejności priorytetów ustalonych
przez Zarząd WZ.
Realizacja innych obowiązków ustawowych – sporządzenie audytu krajobrazowego
województwa
W wyniku wprowadzonych w 2015 r. zmian do przepisów regulujących kompetencje samorządu
województwa w zakresie zagospodarowania przestrzennego, nałożono na samorząd województwa
obowiązek sporządzenia audytu krajobrazowego jako nowego narzędzia ochrony krajobrazu.
Obecnie trwają prace legislacyjne nad ostatecznym kształtem rozporządzenia, które ma określić
klasyfikację krajobrazów oraz szczegółowy zakres i metodologię sporządzania audytu
krajobrazowego. Przekazanie realizacji audytu krajobrazowego jako zadanie samorządu
województwa wymaga stałego monitorowania zakresu działań i zapewnienia odpowiedniego do
skali obciążeń finansowania.
Monitoring rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie w zakresie aktualnych
krajowych i regionalnych polityk wraz z rozpoznaniem ograniczeń dla lokalizacji OZE.
Wdrażanie idei partnerstwa miejsko-wiejskiego do zapisów PZPWZ (w części poświęconej
obszarom funkcjonalnym, w tym MOFOW – SOM), analiza możliwości wdrożenia w kontekście
bieżących zmian w prawodawstwie (w tym w obszarach synergii z prowadzonymi projektami
Interreg).
Sporządzanie wniosków, uzgodnień, opinii, prowadzenie rejestrów:
Sporządzanie projektów wniosków ZWZ do:
• projektów planów zagospodarowania przestrzennego województw i krajów związkowych,
• studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
• miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Sporządzanie projektów uzgodnień:
• projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
• projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
• projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego (w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
• projektów decyzji o inwestycji celu publicznego.
Sporządzanie opinii do:
• projektów planów zagospodarowania przestrzennego województw i krajów związkowych,
• projektów uchwał gmin dot. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
• inwestycji prowadzonych w trybie „specustaw”,
• projektów stanowisk Konwentu Marszałków Województw RP i innych organów,

•

projektów programów zawierających zadania rządowe służące realizacji inwestycji o
znaczeniu krajowym,
• projektów zmian legislacyjnych.
Przyjmowanie od wójtów, burmistrzów i prezydentów miast kopii decyzji oraz prowadzenie
rejestru decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
Prowadzenie monitoringu opracowań planistycznych (mpzp i studiów) prowadzonych przez gminy
na terenie województwa.
Przeprowadzenie Konkursów Marszalka Województwa
Przeprowadzenie konkursu „Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa
Zachodniopomorskiego”.
Przeprowadzenie konkursu „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem
Zachodniopomorskim”.
Współpraca w zakresie przygotowania do wdrożenia dyrektywy INSPIRE – publikacji
dokumentów planistycznych za pomocą usług sieciowych w ramach podsystemu wojewódzkiego
węzła regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej (uruchomienie prac wdrożeniowych
będzie wymagało zapewnienia finansowania z projektu wojewódzkiego węzła IIP realizowanego
przez Geodetę Województwa).

