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Znalazłem świetną działkę, która może być sporo 
warta! Ale muszę sprawdzić jej przeznaczenie...

Jakie przeznaczenie ma 
działka w planie?

Czy gmina obecnie  
opracowuje taki plan?

Czy z budową domu będziesz 
czekał na uchwalenie planu?

Tereny zabudowy mieszka- 
niowej jednorodzinnej (MN)

Tereny innej zabudowy (MR, 
U, UT, ZR itd)Czy odpowiadają ci takie 

warunki, jak:
• minimalna wymagana powierz-

chnia i wymiary działki,
• dopuszczalna powierzchnia, 

wysokość i estetyka budynku,
• ew. ograniczenia dotyczące wyko-

rzystania działki, 
• sposób zapewnienia mediów itd.

Czy twój budynek  
może spełnić narzucone  

wymogami planu warunki?

Czy plan będzie w najbliższej 
przyszłości nowelizowany i 
czy jest szansa na zmianę  

jego zapisów?

Tereny nie przeznaczone pod 
zabudowę (R, L itd.)
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Czy gmina ma obowiązujący plan  
zagospodarowania przestrzennego (MPZP)?

Czy odpowiadają ci takie 
warunki, jak:

• minimalna wymagana powierz-
chnia i wymiary działki,
• dopuszczalna powierzchnia, 

wysokość i estetyka budynku,
• ew. ograniczenia dotyczące wyko-

rzystania działki, 
• sposób zapewnienia mediów itd.

Czy działka ma obowiązujące  
warunki zabudowy (WZ)?

Czy działka spełnia 5 
warunków niezbędnych do 

otrzymania WZ?

Czy działka w studium 
zagosp. gminy jest prze- 

znaczona pod zabudowę?

Czy gmina zamierza 
uchwalić plan dla tego 

terenu w ciągu kilku lat?

Czy są przesłanki do zmiany 
przeznaczenia działki i czy 

studium będzie zmieniane?

Sprawdzamy przeznaczenie działki - schemat działania

Uwaga: schemat jest z konieczności uproszczony i nie obejmuje wszystkich możliwych przypadków.
Wyjaśnia on tylko problemy związane z przeznaczeniem działki, pomijając inne zagadnienia. 
Jeśli masz pytania, napisz: info@PlanGry.pl

Sprawdzamy przeznaczenie działki - schemat działania

Autor niniejszego poradnika zadbał, by przekazywana wiedza była najwyższej jakości i pochodziła ze sprawdzonych źródeł. Nie może jednak zagwarantować jej kompletności i aktualności w 
danym momencie. Wyrażane poglądy i prezentowane schematy postępowania są wyrazem doświadczeń i przekonań autora. Opieranie się na zamieszczonych opiniach, radach, oświadczeniach i 
rysunkach stanowi działanie na własne ryzyko czytelnika. Autor ani serwis PlanGry.pl nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody, wynikłe z wykorzystania zamieszczonych informacji

Autor nie jest doradcą inwestycyjnym w rozumieniu polskiego prawa i nic co pisze, nie może być traktowane jako indywidualna porada inwestycyjna. 

Niniejszy poradnik może być rozpowszechniany w ramach dozwolonego użytku własnego, pod warunkiem podania źródła pochodzenia (serwis PlanGry.pl) oraz nie ingerowania w jego zawartość. 
Dozwolony użytek własny nie obejmuje masowego rozpowszechniania poprzez publikowanie go w całości lub w części w mediach tradycyjnych lub elektronicznych, w tym na stronach WWW lub 
serwerach wymiany plików, takich jak Chomikuj.pl. Taka działalność wymaga pisemnej zgody ze strony PlanGry.pl

Będziemy bardzo wdzięczni za opinie zarówno na temat powyższego poradnika, jak  
i serwisu. I oczywiście każdego z drogich Czytelników zapraszamy ponownie na stronę serwisu:

www.PlanGry.pl

PlanGry.pl: 
bezpiecznie 
kupisz 
każdą działkę


