
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6,
poz. 41) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Uwzgl´dnianie potrzeb obronnoÊci paƒstwa
w zagospodarowaniu przestrzennym ma na celu za-
pewnienie warunków do obrony terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, w szczególnoÊci przez:

1) utrzymanie potencja∏u obronnego paƒstwa;

2) zapewnianie warunków do funkcjonowania si∏
zbrojnych w okresie pokoju oraz do dzia∏ania w ra-
zie agresji militarnej;

3) zapewnienie warunków do przyj´cia, rozmieszcze-
nia, zaopatrywania i funkcjonowania sojuszni-
czych si∏ zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

4) zapewnianie funkcjonowania gospodarki paƒstwa
w razie agresji militarnej, w tym ewakuacji ludno-
Êci i elementów materialnych gospodarki;

5) tworzenie warunków umo˝liwiajàcych lokalizacj´,
realizacj´ i adaptacj´ obiektów i urzàdzeƒ niezb´d-
nych na potrzeby obronne.

2. Uwzgl´dnianie potrzeb bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa w zagospodarowaniu przestrzennym ma na celu
przygotowanie i przeciwdzia∏anie zagro˝eniom we-
wn´trznym, w szczególnoÊci przez zapewnienie wa-
runków do:

1) reagowania na:

a) zagro˝enia zdrowia i ˝ycia ludzi,

b) katastrofy i kl´ski ˝ywio∏owe,

c) zagro˝enia gospodarczego i ekonomicznego
funkcjonowania paƒstwa,

d) przest´pczoÊç i akty terroryzmu;

2) ochrony bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego;

3) ochrony bezpieczeƒstwa powszechnego;

4) wykonywania zadaƒ z zakresu ochrony: osób,
obiektów, zabytków i urzàdzeƒ;

5) ochrony granicy paƒstwa;

6) wykonywania zadaƒ dotyczàcych uchodêców i azy-
lantów.

§ 2. 1. W∏aÊciwe organy wojskowe, ochrony granic
i bezpieczeƒstwa paƒstwa zg∏aszajà potrzeby w zakre-
sie obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa w zagospo-
darowaniu przestrzennym przez:

1) sk∏adanie wniosków dotyczàcych studium uwa-
runkowaƒ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy,

2) opiniowanie projektu studium uwarunkowaƒ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny,

3) uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego i projektu planu zago-
spodarowania przestrzennego województwa,

w zakresie dostosowania ustaleƒ tych projektów do
wymagaƒ wynikajàcych z potrzeb obronnoÊci i bez-
pieczeƒstwa paƒstwa.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, opiniujà pro-
jekt studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy, w szczególnoÊci w za-
kresie:

1) granic terenów zamkni´tych i ich stref ochron-
nych;

2) ograniczeƒ w zabudowie i przebywaniu ludzi, wy-
nikajàcych z funkcjonowania obecnego jak i plano-
wanego przeznaczenia terenu oraz istniejàcych
i planowanych obiektów i urzàdzeƒ niezb´dnych
na potrzeby obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa;

3) kierunków rozwoju systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej;

4) warunków ochrony obiektów wa˝nych i szczegól-
nie wa˝nych dla obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa, okreÊlonych odr´bnymi przepisami.

3. Organy, o których mowa w ust. 1, uzgadniajà
projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego i planu zagospodarowania przestrzennego
województwa w szczególnoÊci w zakresie:

1) granic terenów zamkni´tych i ich stref ochron-
nych;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 7 maja 2004 r.

w sprawie sposobu uwzgl´dniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronnoÊci 
i bezpieczeƒstwa paƒstwa

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i miesz-
kaniowa, na podstawie §1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Pre-
zesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 106, poz. 1121).



2) ograniczeƒ, które powinny obowiàzywaç w stre-
fach ochronnych, w tym dotyczàcych u˝ytkowania
i przeznaczenia terenów, zabudowy oraz przeby-
wania ludzi;

3) ograniczeƒ w zagospodarowaniu terenów, wynika-
jàcych z potrzeb bezkolizyjnego funkcjonowania
istniejàcej i planowanej infrastruktury niezb´dnej
na potrzeby obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa;

4) ograniczeƒ wynikajàcych z utworzenia obszarów
ograniczonego u˝ytkowania, w tym dla lotnisk, in-
stalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyj-
nych i radiolokacyjnych;

5) wymagaƒ dotyczàcych parametrów i wskaêników
kszta∏towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu wynikajàcych z potrzeb obronnoÊci i bez-
pieczeƒstwa paƒstwa;

6) wymagaƒ w zakresie obronnoÊci i bezpieczeƒstwa
paƒstwa dotyczàcych modernizacji, rozbudowy
i budowy uk∏adu komunikacyjnego i sieci infra-
struktury technicznej;

7) zagro˝eƒ bezpieczeƒstwa powszechnego, w tym
po˝arowych wynikajàcych z planowanych warun-
ków zagospodarowania przestrzennego, a w szcze-
gólnoÊci z lokalizacji zak∏adów przemys∏owych,
w których istnieje ryzyko wystàpienia powa˝nej
awarii przemys∏owej;

8) mo˝liwoÊci prowadzenia dzia∏aƒ ratowniczych,
w tym w zakresie prowadzenia ewakuacji na wy-
padek masowego zagro˝enia, zaopatrzenia w wo-
d´ do celów przeciwpo˝arowych oraz dróg po˝a-
rowych;

9) budowy obiektów na potrzeby jednostek zajmujà-
cych si´ ochronà ludnoÊci, w tym jednostek ochro-
ny przeciwpo˝arowej;

10) wznoszenia budowli ochronnych;

11) budowy infrastruktury technicznej s∏u˝àcej, w sy-
tuacjach kryzysowych:

a) realizacji zadaƒ w zakresie wykrywania zagro-
˝eƒ oraz ostrzegania i alarmowania,

b) ochronie przeciwpo˝arowej,

c) zapewnieniu bezpiecznego transportu materia-
∏ów niebezpiecznych, w tym transportu rurocià-
gami,

d) zaopatrywaniu ludnoÊci w wod´ pitnà,

e) zapewnieniu bezpieczeƒstwa sieci elektroener-
getycznych oraz telekomunikacyjnych.

§ 3. Potrzeby obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa w studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospo-
darowania gminy uwzgl´dnia si´, ustalajàc w szcze-
gólnoÊci:

1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy
oraz w przeznaczeniu terenów;

2) kierunki i wskaêniki dotyczàce zagospodarowania
oraz u˝ytkowania terenów, w tym terenów wy∏à-
czonych spod zabudowy;

3) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej; 

4) obszary, na których b´dà rozmieszczone inwesty-
cje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

5) obszary, na których b´dà rozmieszczone inwesty-
cje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania
przestrzennego województwa; 

6) obszary nara˝one na niebezpieczeƒstwo powodzi
i osuwania si´ mas ziemnych;

7) granice terenów zamkni´tych i ich stref ochron-
nych;

8) inne obszary problemowe, w zale˝noÊci od uwa-
runkowaƒ i potrzeb zagospodarowania, wyst´pu-
jàce w gminie.

§ 4. Potrzeby obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego uwzgl´dnia si´, okreÊlajàc w szczególno-
Êci: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczajàce
tereny o ró˝nym przeznaczeniu lub ró˝nych zasa-
dach zagospodarowania, a zw∏aszcza nierucho-
moÊci uznane za niezb´dne na cele obronnoÊci
i bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz obiekty wa˝ne
i szczególnie wa˝ne dla bezpieczeƒstwa i obronno-
Êci paƒstwa, okreÊlone odr´bnymi przepisami;

2) wymagania wynikajàce z potrzeb kszta∏towania
przestrzeni publicznych;

3) parametry i wskaêniki kszta∏towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaêniki intensywno-
Êci zabudowy;

4) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegajàcych ochronie, ustalonych na
podstawie odr´bnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak˝e nara˝onych na niebezpieczeƒ-
stwo powodzi oraz zagro˝onych osuwaniem si´
mas ziemnych;

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich u˝ytkowaniu, w tym zaka-
zu budowy;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej;

7) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-
nia, urzàdzania i u˝ytkowania terenów.

§ 5. Potrzeby obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa w planie zagospodarowania przestrzennego wo-
jewództwa uwzgl´dnia si´, okreÊlajàc w szczególno-
Êci:
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1) powiàzania komunikacyjne oraz infrastrukturalne
sieci osadniczej województwa, w tym kierunki po-
wiàzaƒ transgranicznych;

2) obszary problemowe wraz z zasadami ich zago-
spodarowania oraz obszary metropolitalne;

3) obszary wsparcia;

4) obszary nara˝one na niebezpieczeƒstwo powodzi;

5) granice terenów zamkni´tych i ich stref ochron-
nych;

6) obszary wyst´powania udokumentowanych z∏ó˝
kopalin;

7) obszary, na których b´dà rozmieszczone inwesty-
cje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at
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