
UCHWAŁA NR V/29/2019
RADY GMINY PRZESMYKI

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Przesmyki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 9941)) i art. 32, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z 2019 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się aktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Przesmyki, uchwalonego uchwałą Nr XIX/145/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 listopada 2016r.

§ 2. Stwierdza się zasadność przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu obejmującego działkę ewid. nr 133/2 w miejscowości Tarkówek. 

§ 3. Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Przesmyki stanowi załącznik do uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Skolimowski

1) zmiany z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500
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1. Wprowadzenie  

Planowanie przestrzenne jest procesem ciągłym, wymagającym okresowej oceny 

przyjętych kierunków polityki przestrzennej, określonej w studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które stanowią zbiór wytycznych dla 

opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wieloletnich 

planów inwestycyjnych i innych opracowań specjalistycznych realizowanych dla potrzeb 

gminy.  

Dla osiągnięcia przyjętych w studium celów i kierunków rozwoju przestrzennego istotne 

jest monitorowanie i koordynowanie działań podejmowanych przy realizacji przyjętych 

ustaleń. Do realizacji tego celu służy okresowa ocena przyjętych przez Radę Gminy 

i obowiązujących na terenie gminy dokumentów, kształtujących ład przestrzenny, czyli 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planów – decyzji  

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. Ocena ta jest sporządzana pod kątem zmieniających się w czasie 

uwarunkowań i potrzeb, jak również dotyczy analizy zmian w strukturze przestrzennej gminy. 

Umożliwia poznanie aktualnych problemów związanych z planowaniem przestrzennym w 

gminie, a także jest narzędziem ułatwiającym podjęcie prawidłowych działań i rozwiązań.  

Analiza  zostanie zaopiniowana przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną,  

a następnie Wójt Gminy Przesmyki przedstawi Radzie Gminnej wyniki celem podjęcia uchwały 

w niniejszej sprawie.    

Przedmiotowa analiza została opracowana w celu zweryfikowania i oceny prowadzonej w 

gminie Przesmyki polityki planowania przestrzennego w czasie trwania kadencji 2014- 2018 i 

bieżącej kadencji oraz w celu spełnienia przepisów prawnych związanych z podejmowaniem 

przez Radę Gminy uchwał o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z aktualnymi zapisami ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności art. 15 ust. 1 pkt. 2. Ocena aktualności jest 

więc wymaganym dokumentem, na podstawie którego można podjąć inicjatywę przystąpienia 

do sporządzania studium lub planu (w tym również zmian tych dokumentów).  

1.1. Podstawa formalno- prawna  

Obowiązek oceny aktualności studium i planów miejscowych wynika z art. 32 ustawy z dnia 

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2018r., poz. 

1945) który brzmi:  

„ 1. W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent 

miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w 

opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w 

nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych  

w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie 

sporządzenia lub zmiany planu miejscowego 
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 2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których 

mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji 

urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy 

podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku 

uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art. 

271. 

 3. Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwagę w 

szczególności zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z 

przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.”. 

 

Podstawy prawne opracowania: 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U.  2018 poz. 1945). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2018 poz. 799, ze 

zm.). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.  2018 poz. 142, ze zm.). 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566, ze zm.). 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.  2017 poz. 

1161, ze zm.). 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(Dz. U.  2017 poz. 2187, ze zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U.  2018 poz. 992, ze zm.) 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U.  2018 poz. 1454). 

 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, ze zm.). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328, ze zm.).  

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. 2018  poz. 755, ze zm.). 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  2018 poz. 994, ze zm.).  

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  2018 poz. 

121, ze zm.).  

 Ustawa z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U.  2018 poz. 908). 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.  2017 poz. 

2101, ze zm.).  

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.  2017 poz. 2126, ze 

zm.). 

 

 Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U.  2017 poz. 788, ze zm.).  

                                                           
1 Art. 27.” Zmiana  studium  lub  planu  miejscowego  następuje  w takim trybie, w jakim są one uchwalane.” 
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 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U.  2017 poz. 

912, ze zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U.  2017 poz. 2222, ze zm.). 

 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz. U. 2018 poz. 1183, ze zm.). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.  2018 poz. 1202, ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. 

U. z 2003  Nr 164, poz. 1587). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu 

ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku 

braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.  2003  Nr 164, poz. 

1588). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczeń i 

nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003 roku Nr 164, poz. 1589). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. 2004 roku Nr 118, poz. 1233). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 roku w sprawie sposobu 

uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa 

państwa (Dz. U.  2004 roku Nr 125, poz. 1309). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 roku w sprawie wzoru rejestru 

decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego (Dz. U.  2004 roku Nr 130, poz. 1385). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie rodzajów, 

typów i podtypów rezerwatów przyrody (Dz. U.  2005  Nr 60, poz. 533). 

 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 

grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz 

zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych (Dz. U.  1999 roku Nr 6, poz. 42, ze 

zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych 

zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. 2006 Nr 58, poz.405, ze 

zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 roku Nr 8, poz. 70). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 

do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U.  2016 poz. 1757 ). 

 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru 

zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu 
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zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. 2011 Nr 

113, poz. 661). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie 

określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U.  

1959 Nr 52, poz. 315). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U.  2004 Nr 268, poz. 2663). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału 

nieruchomości (Dz. U.  2005 Nr 86, poz. 736). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 

odpadów (Dz. U. 2013 poz 523). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz 

bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2007 roku Nr 86, poz. 579). 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 81). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1998 roku Nr 151, poz. 987, ze zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016 roku , poz. 124). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 roku Nr 63, poz. 735, ze zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 

dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2014 roku, poz. 1853, ze zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 roku, poz. 640). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, 

poz. 1422, ze zmianami). 
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1.2. Cel i metoda opracowania  

Celem opracowania oceny aktualności obowiązującego w gminie Przesmyki Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i innych narzędzi 

planistycznych (na terenie gminy brak jest miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego) jest wskazanie zmian, jakie zaszły w przestrzeni Gminy od 2014r. , ocena 

aktualności dokumentów planistycznych i ich przydatności w realizacji założonych celów oraz 

określenie kierunków i zasad kształtowania przyszłej polityki przestrzennej Gminy. 

Jako metodę wykonania niniejszej analizy przyjęto ocenę zgodności ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przesmyki (Uchwała Nr 

XIX/145/16 Rady Przesmyki z dnia 22 listopada 2016r.) z faktycznym stanem 

zagospodarowania Gminy, potrzebami inwestycyjnymi, dokumentem nadrzędnym, jakim jest 

obowiązujący Plan Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego (uchwała Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego nr 22/18 z dnia 19 grudnia 2018r.) oraz z wymogami 

określonymi w obowiązujących przepisach.  

Ponadto przeanalizowano rejestr wydawanych w Gminie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Szczególną uwagę poświęcono obszarom o największej intensywności inwestycyjnej, 

wymagającej stałego monitorowania oraz tworzenia planów miejscowych.  

Na podstawie dokonanych analiz określono obszary wymagające działań planistycznych 

oraz zaproponowano wieloletni harmonogram takich prac. 

1.3. Przedmiot i zakres analizy 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza:  

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przesmyki, 

zatwierdzone uchwałą Nr XIX/145/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 listopada 2016r., 

złożone z części tekstowej oraz załączników graficznych: Uwarunkowania oraz Kierunki, zwane 

dalej Studium.  

 Kopia rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanych w latach 2014- 2018, 

 Złożony wniosek o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(brak złożonych wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Przesmyki).  
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2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Przesmyki 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

stosownie do przepisu art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945) nie jest aktem prawa 

miejscowego, co oznacza, że nie należy do źródeł powszechnie obowiązującego prawa w 

Rzeczpospolitej Polskiej. Studium jest natomiast aktem wewnętrznie obowiązującym  

w gminie- tzw. aktem kierownictwa wewnętrznego, a jego ustalenia są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Przez studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego władze gminy, podejmują podstawowe ustalenia w 

zakresie polityki przestrzennej, przede wszystkim poprzez wskazanie terenów przeznaczonych 

pod zabudowę, wstępną lokalizację infrastruktury technicznej, obszarów chronionych 

i innych, wynikających z potrzeb polityki przestrzennej danej gminy (np. obszary zalesień, 

produkcji, aktywności gospodarczej itp.).  

Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych 

oraz przy wykonywaniu działań związanych z realizacją polityki przestrzennej. Studium nie 

może jednak stanowić podstawy prawnej dla decyzji administracyjnych, w szczególności 

ustalenia studium nie mogą być podstawą dla decyzji o pozwoleniu na budowę, ani decyzji o 

warunkach zabudowy czy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pełni trzy 

podstawowe funkcje: stanowi akt polityki przestrzennej gminy określając politykę rozwoju 

przestrzennego gminy, wpływa na zasady kształtowania przestrzeni określane w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego koordynując ich ustalenia, a także studium może 

również stanowić swego rodzaju ofertę dla przyszłych inwestorów, będąc jednym z 

ważniejszych elementów programu rozwoju gminy oraz stanowiąc wyraz strategii gminy w 

przestrzennym jej ujęciu.  

Obecnie obowiązujący zakres merytoryczny zawartości studium określa art. 10 ust.1 i 2 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945), w 

brzmieniu:  

Art. 10 ust.1. W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z: 

1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 

2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 

3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości 

zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym 

krajobrazu kulturowego; 

4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

4a) rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt 

krajobrazowy granic obszarów priorytetowych; 

5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; 
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6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 

7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności: 

a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, 

b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające tam gdzie jest to uzasadnione, migracje w 

ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego; 

c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, 

d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę; 

8) stanu prawnego gruntów; 

9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych; 

10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; 

11) występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz 

udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla; 

12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych; 

13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 

gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami; 

14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;  

15) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej; 

 

Art.10 ust.2 : W studium określa się w szczególności: 

1) uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w ust.1 pkt 

7 lit.d: 

a) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym 

wynikające z audytu krajobrazowego, 

b) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny 

przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy; 

2) (uchylony) 

3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w 

tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk; 

4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej; 

5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

6) obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 

7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust.1 ustawy o pizp; 

8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające 

przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni publicznej; 
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9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 

na cele nierolnicze i nieleśne; 

10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych; 

12) obszary, na których wyznacza się w złożu filar ochronny; 

13) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia 

prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o 

ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. Nr 41, poz. 412 z późn.zm.); 

14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji; 

14a) obszary zdegradowane; 

15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

16) obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb 

zagospodarowania występujących w gminie. 

Niektóre zmiany są bardzo istotne przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, jednakże fakt zmiany przepisów nie wprowadza 

obowiązku natychmiastowego przystępowania do aktualizacji lub zmiany dokumentu.  

Obecnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Przesmyki (uchwała Nr XIX/145/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 

listopada 2016r.) zostało uchwalone pod rządami obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778, ze zm.). 

Zakres i forma, którą zawiera Studium, była określona przez Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2004 roku Nr 118, poz. 1233). Poprzednie Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przesmyki, przyjęte 

uchwałą nr IX/50/1999 z dnia 22 grudnia 1999r., funkcjonowało przez 17 lat.  

2.1. Ocena prawna Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Przesmyki 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Przesmyki, obejmujące obszar całej gminy, zostało opracowane na podstawie Uchwały 

Nr V/35/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie przystąpienia 

sporządzenia do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Przesmyki. Zakres opracowania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004r. Nr 118, poz. 1233). 

Studium składa się z części tekstowej oraz załączników graficznych: rysunku Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 10 000 i rysunku Uwarunkowania 

zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 10 000. Dodatkową częścią Studium są rysunki 

części Uwarunkowania oraz Kierunki, wykonane na mapie ewidencyjnej, które są narzędziem 

Id: 631BF4E3-7421-47D5-9F41-08BFD1E15B8B. Uchwalony Strona 11



Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Przesmyki 
 

12 
 

ułatwiającym Gminie korzystanie z dokumentu, pokazując obecne i przyszłe 

zagospodarowanie względem sytuacji własnościowej. Na potrzeby Studium opracowano 

również, zgodnie z przepisami, Prognozę oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dokumentu Studium. 

W zakresie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zakres 

merytoryczny przedstawiony w Studium spełniał zapisy wymienione w ustawie o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778, ze zm.) oraz w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2004 roku Nr 118, 

poz. 1233).  

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Przesmyki zawiera już znowelizowane przepisy ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Obowiązkowa treść studium uległa znaczącym zmianom, 

które wzmocniły rolę tego dokumentu w procesie planowania przestrzennego. Wprowadzenie 

m.in. wymogu oparcia się w procesach planistycznych na analizach środowiskowych, 

społecznych i ekonomicznych, wieloletniej prognozie finansowej, prognozach 

demograficznych oraz bilansie terenów przeznaczonych pod zabudowę, przeprowadzone dla 

gminy Przesmyki, umożliwiają władzom Gminy dokładniejsze określenie wizji i celów rozwoju 

przestrzennego uwzględniając realne potrzeby i możliwości Gminy.  

Brak zapisów lub ich nieaktualność, wynikające ze zmian ustawowych, nie oznacza 

zaprzestania obowiązywania dokumentu, jak również nie wpływa bezpośrednio na 

konieczność aktualizacji dokumentu. Podobnie można traktować zapisy, których 

nieaktualność wynika jedynie z postępującego rozwoju Gminy, poprzez realizację Studium.  

 

Tabela 1. Ocena zgodności ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Przesmyki, zgodnie z obowiązującą ustawą planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945)  

 WYMOGI 
OKREŚLONE W 

USTAWIE 

OCENA 
ZGODNOŚCI 

UWAGI 

W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z: 
[UWARUNKOWANIA] 

1) dotychczasowego 
przeznaczenia, 
zagospodarowania i 
uzbrojenia terenu 

częściowo 
nieaktualne  

Uwarunkowania zasadniczo odzwierciedlają faktyczny stan 
zagospodarowania terenu. Część z zapisów uległa 
dezaktualizacji ze względu na okres, jaki minął od 
momentu sporządzania dokumentu- dane pochodzą w 
większości z 2015r. Należy również uwzględnić zmiany 
wynikające z rozwoju sfery społeczno- gospodarczej 
Gminy, które mogą wpływać na formę przeznaczenia i 
zagospodarowania terenu.  
 

2) stanu ładu 
przestrzennego i 

aktualne Przeprowadzona na potrzeby opracowania analiza nie 
wykazała dezaktualizacji Studium w tym zakresie. Ład 
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wymogów jego 
ochrony 

przestrzenny jest realizowany w Gminie głównie poprzez 
decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu 
lokalizacji celu publicznego. Od momentu przyjęcia 
omawianego Studium nie uchwalono żadnego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

3) stanu środowiska, w 
tym stanu rolniczej i 
leśnej przestrzeni 
produkcyjnej, 
wielkości i jakości 
zasobów wodnych 
oraz wymogów 
ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu, 
w tym krajobrazu 
kulturowego 

częściowo 
nieaktualne 

Uwarunkowania związane ze stanem środowiska w 
większości zachowały swoje cechy, co wiąże się ze 
względną stabilnością elementów przyrodniczych takich 
jak geologia, szata roślinna, klimat itp. Aktualny jest 
również wykaz form ochrony przyrody, zgodny z wykazem 
form ochrony GDOŚ.  

4) stanu dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 

aktualne Przeprowadzona na potrzeby opracowania analiza nie 
wykazała dezaktualizacji Studium w tym zakresie.  
 

4a) rekomendacji i 
wniosków zawartych 
w audycie 
krajobrazowym lub 
określenia przez 
audyt krajobrazowy 
granic krajobrazów 
priorytetowych 

brak zapisów  Studium nie uwzględnia uwarunkowań wynikających 
z rekomendacji i wniosków zawartych w audycie 
krajobrazowym lub granic krajobrazów priorytetowych 
określonych przez audyt krajobrazowy. Wskazuje się 
jednak, że do czasu sporządzenia audytu krajobrazowego 
(zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu, Dz. U. z 2015r. poz. 774 ze zm., przez 
zarząd województwa), wymagania ustawowe, w zakresie 
uwzględnienia w Studium zapisów tego dokumentu, nie 
będą mogły zostać spełnione.  

5) warunków i jakości 
życia mieszkańców, w 
tym ochrony ich 
zdrowia 

aktualne Studium szczegółowo ujmuje dane opisujące sytuację 
Gminy w tym zakresie jednak część z danych uległa już 
dezaktualizacji z uwagi na okres czasu jaki minął od 
momentu sporządzania SUiKZP.  

6) zagrożenia 
bezpieczeństwa 
ludności i jej mienia 

aktualne Przeprowadzona na potrzeby opracowania analiza nie 
wykazała dezaktualizacji Studium w tym zakresie- 
uwarunkowania odzwierciedlają faktyczny stan zagrożenia 
bezpieczeństwa ludności i jej mienia.  

7) potrzeb i możliwości 
rozwoju gminy, 
uwzględniających w 
szczególności: 
a) analizy 
ekonomiczne, 
środowiskowe i 
społeczne, 
b) prognozy 
demograficzne, w 
tym uwzględniające, 
tam gdzie to 
uzasadnione, 
migracje w ramach 
miejskich obszarów 
funkcjonalnych 

aktualne Przeprowadzona na potrzeby opracowania analiza nie 
wykazała dezaktualizacji Studium w tym zakresie- 
opracowanie zawiera zapisy w zakresie potrzeb i 
możliwości rozwoju gminy, które wskazują w istocie na 
kierunek przeznaczenia terenów oraz konfrontują 
planowaną politykę przestrzenną z rzeczywistą zdolnością 
Gminy w zakresie finansowania sieci komunikacyjnej i 
infrastruktury technicznej oraz społecznej oraz w 
kontekście prognozowanej sytuacji demograficznej.  
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ośrodka 
wojewódzkiego,  
c) możliwości 
finansowania przez 
gminę wykonania 
sieci komunikacyjnej i 
infrastruktury 
technicznej, a także 
infrastruktury 
społecznej, służących  
realizacji zadań 
własnych gminy, 
d) bilans terenów 
przeznaczonych pod 
zabudowę; 

8) stanu prawnego 
gruntów 

aktualne Przeprowadzona na potrzeby opracowania analiza nie 
wykazała dezaktualizacji Studium w tym zakresie. Dane 
aktualne na dzień sporządzania odnoszą się w ogólnym 
poglądzie do sytuacji obecnej.  

9) występowania 
obiektów i terenów 
chronionych na 
podstawie przepisów 
odrębnych 

aktualne Przeprowadzona na potrzeby opracowania analiza nie 
wykazała dezaktualizacji Studium w tym zakresie. 

10) występowania 
obszarów naturalnych 
zagrożeń 
geologicznych 

aktualne Przeprowadzona na potrzeby opracowania analiza nie 
wykazała dezaktualizacji Studium w tym zakresie.  
 

11) występowania 
udokumentowanych 
złóż kopalin, zasobów 
wód podziemnych 
oraz 
udokumentowanych 
kompleksów 
podziemnego 
składowania 
dwutlenku węgla 

aktualne Przedstawiona w Studium liczba udokumentowanych złóż 
zgadza się z wykazem przedstawionym w systemie MIDAS2. 
Na obszarze gminy Przesmyki występuje jedno 
udokumentowane złoże kopalin – „Łysów”, aktualnie 
zamknięte, wprowadzone do tekstu Studium poprzez 
Zarządzenie Zastępcze [szczegóły poniżej].  
 

12) występowania 
terenów górniczych 
wyznaczonych na 
podstawie przepisów 
odrębnych 

aktualne Na terenie gminy nie występują tereny górnicze. 

13) stanu systemów 
komunikacji i 
infrastruktury 
technicznej, w tym 
stopnia 
uporządkowania 
gospodarki wodno-
ściekowej, 
energetycznej oraz 
gospodarki odpadami 

aktualne Przeprowadzona na potrzeby opracowania analiza nie 
wykazała dezaktualizacji Studium w tym zakresie. Dane 
aktualne na dzień sporządzania odnoszą się w ogólnym 
poglądzie do sytuacji obecnej. 
 

                                                           
2 http://geoportal.pgi.gov.pl 
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14) zadań służących 
realizacji 
ponadlokalnych 
celów publicznych 

aktualne O aktualności i zgodności Studium z systemem 
planistycznym w kraju decyduje zgodność z Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa. 
Przedmiotowe Studium było sporządzane w zgodności z 
aktualnym na dzień sporządzania PZPW Mazowieckiego z 
2014r. (Uchwała Nr 180/14 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r.) 
Z uwagi na fakt uchwalenia nowego Planu 
Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego 
(uchwała nt 22/18 z dnia 19 grudnia 2018r.), 
przeanalizowano zawarte w nim ustalenia i 
skonfrontowano je z zapisami Studium.  
SUIKZP gminy Przesmyki jest zgodne również z 
obowiązującym Planem Zagospodarowania Województwa 
Mazowieckiego (uchwała nt 22/18 z dnia 19 grudnia 
2018r.), gdyż ustalenia obowiązującego obecnie i 
poprzedniego Planu Województwa Mazowieckiego w 
zakresie gminy Przesmyki są tożsame.  

15) wymagań 
dotyczących ochrony 
przeciwpowodziowej 

brak zapisów Zagrożenie powodzią na terenie gminy nie występuje. 
 

W studium określa się w szczególności:  
[KIERUNKI] 

1) uwzględniające bilans 
terenów 
przeznaczonych pod 
zabudowę, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 7 
lit. d: 
a) kierunki zmian w 
strukturze 
przestrzennej gminy 
oraz w przeznaczeniu 
terenów, w tym 
wynikające z audytu 
krajobrazowego, 
b) kierunki i wskaźniki 
dotyczące 
zagospodarowania 
oraz użytkowania 
terenów, w tym 
tereny przeznaczone 
pod zabudowę oraz 
tereny wyłączone 
spod zabudowy; 

aktualne Zgodnie z tekstem jednolitym ustawy (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1945) Studium (w razie zmiany) będzie 
musiało uwzględniać kierunki zmian w strukturze 
przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym 
wynikające z audytu krajobrazowego. Wskazuje się jednak, 
że do czasu sporządzenia audytu krajobrazowego dla woj. 
mazowieckiego, wymagania ustawowe, w zakresie 
uwzględnienia w studium zapisów tego dokumentu, nie 
będą mogły zostać spełnione.  
Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz  
w przeznaczeniu terenów uwzględniają bilans terenów 
przeznaczonych pod zabudowę, który jest 
odzwierciedleniem analiz ekonomicznych, 
środowiskowych i społecznych, prognoz demograficznych i 
możliwości finansowych gminy.  
Obecnie wyznaczone kierunki przeznaczenia terenów 
odzwierciedlają tendencje w rozwoju Gminy.  

2)  uchylony   

3) obszary oraz zasady 
ochrony środowiska i 
jego zasobów, 
ochrony przyrody,  
krajobrazu, w tym 
krajobrazu 
kulturowego i 
uzdrowisk 

aktualne Przeprowadzona na potrzeby opracowania analiza nie 
wykazała dezaktualizacji Studium w tym zakresie. 

4) obszary i zasady 
ochrony dziedzictwa 

aktualne Przeprowadzona na potrzeby opracowania analiza nie 
wykazała dezaktualizacji Studium w tym zakresie. Studium 
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kulturowego i 
zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 

swoimi zapisami wskazuje obszary oraz reguluje kwestie 
obszarów i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  
 

5)  kierunki rozwoju 
systemów 
komunikacji i 
infrastruktury 
technicznej 

aktualne Przeprowadzona na potrzeby opracowania analiza nie 
wykazała dezaktualizacji Studium w tym zakresie.  

6) obszary, na których 
rozmieszczone będą 
inwestycje celu 
publicznego o 
znaczeniu lokalnym 

aktualne Przeprowadzona na potrzeby opracowania analiza nie 
wykazała dezaktualizacji Studium w tym zakresie. 
Wyznaczone inwestycje celu publicznego zgadzają się z 
założeniami inwestycyjnymi Gminy.  
 

7) obszary, na których 
rozmieszczone będą 
inwestycje celu 
publicznego o 
znaczeniu 
ponadlokalnym, 
zgodnie z ustaleniami 
planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
województwa i 
ustaleniami 
programów, o 
których mowa w art. 
48 ust. 1 

aktualne Omawiane Studium było sporządzane w zgodności z 
obowiązującym na dzień sporządzania PZPW 
Mazowieckiego (Uchwała Nr 180/14 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r.). 
Przedstawione inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym są zgodne z obowiązującym Planem 
Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego, 
uchwalonym uchwałą Nr 180/14 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r.  
W kontekście ustaleń obowiązującego Planu 
Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego 
(uchwała nt 22/18 z dnia 19 grudnia 2018r.) zapisy Studium 
są aktualne. Wymieniono co prawda również cele o 
znaczeniu lokalnym, nie wpływa to jednak na aktualność 
zapisów.   

 obszary, dla których 
obowiązkowe jest 
sporządzenie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego na 
podstawie przepisów 
odrębnych, w tym 
obszary wymagające 
przeprowadzenia 
scaleń i podziału 
nieruchomości, a 
także obszary 
przestrzeni publicznej 

aktualne Studium nie przewiduje potrzeb w tym zakresie.  

9) obszary, dla których 
gmina zamierza 
sporządzić miejscowy 
plan 
zagospodarowania 
przestrzennego, w 
tym obszary 
wymagające zmiany 
przeznaczenia 
gruntów rolnych i 
leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne 

nieaktualne Przeprowadzona na potrzeby opracowania analiza 
wykazała nieaktualność Studium w tym zakresie.  
Obszarami wskazanymi w Studium do objęcia planami 
miejscowymi są wsie lub części wsi: Przesmyki, Dąbrowa i 
Łysów.  
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10) kierunki i zasady 
kształtowania 
rolniczej i leśnej 
przestrzeni 
produkcyjnej 
 

aktualne Przeprowadzona na potrzeby opracowania analiza nie 
wykazała dezaktualizacji Studium w tym zakresie. 
Wyznaczone kierunki i zasady kształtowania rolniczej i 
leśnej przestrzeni produkcyjnej odpowiadają 
uwarunkowaniom w Gminie, określając zasady ww. 
przestrzeni.  

11) obszary szczególnego 
zagrożenia powodzią 
oraz obszary 
osuwania się mas 
ziemnych 

aktualne Przeprowadzona na potrzeby opracowania analiza nie 
wykazała dezaktualizacji Studium w tym zakresie. W 
Studium stwierdza się brak zagrożenia w tym zakresie.  

12) obiekty lub obszary, 
dla których wyznacza 
się w złożu kopaliny 
filar ochronny 

aktualne Aktualnie w gminie brak jest eksploatowanych złóż 
kopalin.  

13) obszary pomników 
zagłady i ich stref 
ochronnych oraz 
obowiązujące na nich 
ograniczenia 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej, zgodnie 
z przepisami ustawy z 
dnia 7 maja 1999 r. o 
ochronie terenów 
byłych hitlerowskich 
obozów zagłady  
(Dz. U. Nr 41, poz. 
412, z późn. zm.5) 

aktualne Przeprowadzona na potrzeby opracowania analiza nie 
wykazała dezaktualizacji Studium w tym zakresie.  
Na terenie gminy Przesmyki nie występują obszary 
pomników zagłady i ich stref ochronnych.  

14) obszary wymagające 
przekształceń, 
rehabilitacji, 
rekultywacji lub 
remediacji 

aktualne  Przeprowadzona na potrzeby opracowania analiza nie 
wykazała dezaktualizacji Studium w tym zakresie. Jako 
obszary rekultywacji wskazano tereny leśne i rolnicze 
zdewastowane i zdegradowane przez człowieka. Nie 
wyznacza się obszarów remediacji.  

14a
) 

obszary 
zdegradowane 

aktualne W Studium nie wskazuje się takich obszarów. 

15) granice terenów 
zamkniętych i ich 
stref ochronnych 

aktualne W Studium określono granice terenów zamkniętych 
kolejowych. 

16) obszary funkcjonalne 
o znaczeniu lokalnym, 
w zależności od 
uwarunkowań i 
potrzeb 
zagospodarowania 
występujących w 
gminie 

aktualne Przeprowadzona na potrzeby opracowania analiza nie 
wykazała dezaktualizacji Studium w tym zakresie. W 
Studium jako obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym 
wskazano centra niektórych wsi.  

 

Omawiane Studium zostało uzupełnione Zarządzeniem Zastępczym Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 05.07.2017r. w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych 

złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Przesmyki. Wojewoda Mazowiecki, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, która 
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wprowadza obowiązek ujawniania przez gminy w studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego obszarów udokumentowanych złóż kopalin3, uzupełnił w 

formie tekstowej i graficznej treść obowiązującego Studium gminy Przesmyki o obszar 

udokumentowanego złoża kopaliny - „Łysów”. Po dokonaniu analizy Studium i wykazu 

udokumentowanych złóż kopalin dla województwa mazowieckiego sporządzone przez 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, w oparciu o dane 

zgromadzone w Systemie Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS i Narodowym 

Archiwum Geologicznym PIG, a także informacje od innych organów Wojewoda Mazowiecki 

stwierdził, iż część „Uwarunkowania” Studium powinna być uzupełniona o informacje 

dotyczące nieujawnionego dotychczas złoża kruszywa naturalnego. Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233), §8 ust. 2, 

umożliwia uzupełnienie studium w zakresie uwarunkowań o pojedyncze ustalenia, jakimi są 

obszary złóż kopalin, bez sporządzania ujednoliconego projektu studium z wyróżnioną zmianą 

oraz bez wykładania go do publicznego wglądu.  

Przedmiotowe złoże kruszywa naturalnego – piaski budowlane, znajduje się w 

miejscowości Łysów, na działce o nr ewid. 28/2, a jego eksploatacja od wielu lat została 

zaniechana.  

 

 

                                                           
3 Gmina ma obowiązek ujawnić w dokumencie Studium wszystkie udokumentowane złoża w przeciągu  

2 lat od zatwierdzenia dokumentacji geologicznej. W przypadku, gdy gmina nie podejmie działań mających na 

celu zaktualizowanie ww. treści w Studium, po upływie ustawowego terminu Wojewoda ma obowiązek 

wprowadzenia udokumentowanych złóż w Studium, wydając zarządzenie zastępcze, obciążając kosztami gminę.  

 

Rysunek 1. Fragment załącznika graficznego do Zarządzenia Zastępczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 
05.07.2017r. w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przesmyki. 
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2.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Przesmyki a inne dokumenty strategiczne  

W zakresie zgodności Studium uwarunkowań z dokumentami o wyższym szczeblu, tj.  

z obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 

(uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 22/18 z dnia 19 grudnia 2018r.) Studium 

uwzględnia ustalenia ww. Planu. 

 

 
Rysunek 2. Fragment mapy PZPW Mazowieckiego (uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 22/18 z 
dnia 19 grudnia 2018r.) Planowane inwestycje - przebieg orientacyjne; źródło: załacznik graficzny do PZPW 
Mazowieckiego.  
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Mimo iż Studium opracowywane było w zgodności z poprzednią edycją Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa, ustalenia Studium pokrywają się z 

głównymi założeniami Planu. Wynika to z faktu, iż gmina Przesmyki nie jest zlokalizowana w 

szczególnie strategicznym obszarze województwa i występuje tu zaledwie kilka uwarunkowań 

i  inwestycji, które posiadają rangę inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym. Ponadto, 

inwestycje te były już ujmowane w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Mazowieckiego z 2014r. (Uchwała Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 

lipca 2014 r.).  

Uwarunkowania ujęte w Planie to istniejące sieci związane z systemem gazowym 

wysokiego ciśnienia: gazociąg 700DN Kobryń- Hołowczyce- Rembelszczyzna, gazociąg DN 150 

do Łosic (jako odgałęzienie od gazociągu Hołowczyce – Rembelszczyzna) oraz wskazana na 

rysunku powyżej przebudowa/ rozbudowa linii kolejowej normalnotorowej, przebiegająca 

przez południową część Gminy.  

Studium jest również spójne z innymi dokumentami strategicznymi Gminy, m.in. ze 

Strategią Rozwoju Gminy Przesmyki na lata 2016- 2022 (uchwała nr XIX/144/2016 Rady Gminy 

Przesmyki z dnia 22 listopada 2016r.), Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przesmyki 

(uchwała nr XVI/130/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 21 czerwca 2016r.) i innymi 

opracowaniami.  

 

2.3. Ocena formalna Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Przesmyki 

Obowiązujące Studium uwzględnia aktualne uwarunkowania i określa kierunki rozwoju 

gminy Przesmyki. Zgodnie z aktualną polityką przestrzenną, Studium nadaje poszczególnym 

terenom funkcje zgodne z zapotrzebowaniem na tereny przeznaczone pod zabudowę.  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przesmyki 

jest aktualne i odzwierciedla potrzeby mieszkańców oraz kierunek polityki przestrzennej, 

prowadzonej przez Gminę.  

 

2.4. Wnioski w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przesmyki 

Od czasu uchwalenia Studium nie złożono żadnych wniosków w sprawie zmiany Studium.  
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3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Przesmyki 

Na terenie gminy Przesmyki brak jest obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Nie ma również procedur w toku sporządzania planów. 

Taki stan sprawia, że gmina Przesmyki jako narzędzie planistyczne wykorzystuje decyzje o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, co jest powszechnym zjawiskiem obserwowanym w całym kraju.  

3.1. Wnioski w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  

Wnioski o zmianę ustaleń bądź opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego mogą być składane przez mieszkańców i inwestorów nie tylko po rozpoczęciu 

procedury sporządzania dokumentu planistycznego, ale także poza procedurą. Wnioski te 

wskazują na potrzebę analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planów,  

a w przypadku trwających procedur – na potrzebę uwzględnienia ich przy sporządzaniu 

nowych planów miejscowych i wprowadzaniu zmian do obowiązującego planu miejscowego.   

W analizowanych latach (2014- 2019) wpłynął jeden pisemny wniosek o sporządzenie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedstawiony poniżej.  

Tabela 2. Wykaz złożonych wniosków w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

l.p. Data Lokalizacja Aktualne przeznaczenie 
w Studium lub planie 

miejscowym  

Wnioskowane przeznaczenie 

1.  14.09.
2018r. 

Tarkówek, dz. 
nr ewid. 133/2 

AG – tereny aktywności 
gospodarczej4 

Zabudowa związana z działalnością 
handlową, usługową, produkcją oraz 
zabudowa mieszkaniowa.  

 

Wnioskowana zabudowa jest zgodna z przeznaczeniem określonym w Studium. Zasadne 

jest więc przystąpienie do opracowania planu miejscowego dla terenu objętego wnioskiem, w 

celu ułatwienia prowadzenia działalności oraz wprowadzenia ustaleń, zakazów i nakazów w 

zakresie zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu.   

                                                           
4 Szczegółowe ustalenia dla terenów AG, wg brzmienia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Przesmyki: „Obejmują  nowo  wyznaczone  tereny  pod  działalność  
produkcyjną,  przetwórczą,  usługową, bazy,  składy,  magazyny  oraz  tereny  wskazane  pod  budowę  obiektów  
handlowych  do 2000m2. Poza wyżej wymienionymi dopuszcza się obiekty administracyjno- techniczne, sieci i 
urządzenia infrastruktury technicznej, drogi dojazdowe i wewnętrzne, parkingi, garaże. Nie dopuszcza się 
lokalizacji funkcji mieszkaniowej poza mieszkaniami służbowymi. Dopuszcza  się  realizację  inwestycji  mogących  
potencjalnie  negatywnie  oddziaływać  na środowisko,  zgodnie  z  przepisami  odrębnymi  w  tym  zakresie,  pod  
warunkiem minimalizowania  uciążliwości  do  zasięgu  terenu  objętego  zainwestowaniem. Dopuszcza  się 
realizację  inwestycji  związanych  z  produkcją  energii  elektrycznej  lub  cieplnej  ze  źródeł odnawialnych  (farmy  
fotowoltaiczne,  biogazownie  itp.).  Wyklucza  się  realizację  turbin wiatrowych o mocy powyżej 100kV. Zakaz 
lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii.” 
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Zasadne jest wprowadzanie zabudowy o wnioskowanym charakterze na obszarach 

szczególnie predysponowanych do lokalizacji takich funkcji, wyznaczonych w Studium. Jest to 

inwestycja aktywizująca i wpływająca na rozwój Gminy, którą należy wspierać.  

3.2. Ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych  

Co do zasady ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., 

poz. 1945) nie nakazuje posiadania przez Gminę miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, jednak zgodnie z ustawą – to właśnie w planie miejscowym następuje 

określenie przeznaczenia terenu i zasad jego zagospodarowania. Jest oczywistym, iż każdy 

samorząd lokalny winien dążyć do objęcia planami miejscowymi jak największego obszaru 

swojej gminy.  

Gmina Przesmyki nie posiada miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

dlatego wskazuje się konieczność prowadzenia spójnej i konsekwentnej polityki przestrzennej 

poprzez sukcesywne obejmowanie poszczególnych obszarów planami miejscowymi.  
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4. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu  

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945) sposób zagospodarowania 

terenu i warunki zabudowy dla inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy, 

natomiast lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego.  

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu są wskaźnikiem 

wyznaczającym poziom zainteresowania terenami pod inwestycje dla obszarów, które nie są 

objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Decyzje te ustalają warunki 

zabudowy, a ich celem jest określenie, czy dane zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu 

przestrzennego. Liczba wydanych decyzji wskazuje na zainteresowanie danymi lokalizacjami, 

lecz nie jest wiernym odzwierciedleniem zmian w zagospodarowaniu terenu, gdyż może zostać 

wydana niezależnie od posiadania prawa do nieruchomości przez wnioskującego.  

Wnioski w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy w czasie kadencji 2014- 2018 

rozpatrywane są dla obszaru całej Gminy, gdyż jest to obecnie jedyne narzędzie planistyczne 

wykorzystywane w Gminie.  

 
Wykres 1. Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w latach 2014- 2018, 
źródło: opracowanie własne na podstawie kopii rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu gminy Przesmyki.  

W przedmiotowym opracowaniu zostały wzięte pod uwagę wydane już decyzje o 

warunkach zabudowy w latach 2014 – 2018 tj. w czasie trwania poprzedniej  kadencji Rady 

Gminy.5  

                                                           
5 Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy dokument opracowywany jest w pierwszym kwartale 2019r., pomija się 
decyzje wydane w 2019r., gdyż nie mają one wpływu na ogólne wnioski, które są analizą danych w stosunku 
rocznym.  

wydane decyzje; 
2014; 14

wydane decyzje; 
2015; 24

wydane decyzje; 
2016; 21

wydane decyzje; 
2017; 21

wydane decyzje; 
2018; 15

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 
wydane w latach 2014- 2018 ogółem 
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W latach 2014- 2018 zostało wydanych 95. decyzji o warunkach zabudowy. Roczną liczbę 

wydanych decyzji ilustruje wykres powyżej.  

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę decyzji na obiekty w podziale na podstawowe 

rodzaje inwestycji, z wyłączeniem zmian decyzji, przeniesień, zawieszeń postępowania oraz 

odmów.  

Tabela 3. Rodzaj wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w latach 2014- 2018, 
źródło: opracowanie własne na podstawie kopii rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu gminy Przesmyki.  

Rodzaj inwestycji 2014 2015 2016 2017 2018 suma 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej (ew. 
wraz z budynkami gospodarczymi) 1 3 1   3 8 

budowa budynku mieszkalnego w 
zabudowie zagrodowej (ew. z 
budynkami gospodarczymi)    1 1 5 1 8 

budowa budynku gospodarczego/ 
gospodarczo- garażowego/ garażu w 
zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej     1     1 

budowa budynku gospodarczego/ 
wiaty/ garażu na cele rolnicze w 
zabudowie zagrodowej  5 4 4 8 1 22 

inne (np. wiaty, silosy, stawy, i inne), 
usługowe, handlowe, produkcyjne itp. 2 3 6 1 2 14 

rozbudowa, przebudowa, nadbudowa 
istniejących budynków  3 13 8 3 5 32 

zmiana sposobu użytkowania 
istniejącego budynku (ew. wraz z 
rozbudową, nadbudową, przebudową) 2   1 4 3 10 

Wydane decyzje w większości dotyczyły zabudowy zagrodowej – przy czym najczęściej były 

to rozbudowy, przebudowy, nadbudowy istniejących budynków (zarówno mieszkalnych, jak i 

gospodarczych, związanych z działalnością rolniczą), z uwzględnieniem ewentualnych zmian 

sposobu użytkowania. Liczba decyzji wydawanych w związku z zamiarem budowy budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych utrzymuje się na podobnym poziomie, nie jest to jednak 

wiodące przeznaczenie. Taka sytuacja potwierdza rolniczy charakter gminy Przesmyki.  

Nie zauważa się charakterystycznych tendencji (wzrostów lub spadków) liczby wydanych 

decyzji, dotyczących konkretnych rodzajów inwestycji.  
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Rozpatrując przestrzenny rozkład wydawanych decyzji, miejscowością o największym 

ruchu budowlanym jest Łysów (ok. 19% wszystkich wydanych decyzji w ciągu analizowanego 

okresu). W dalszej kolejności wydane decyzje pod względem ich liczby dotyczyły miejscowości: 

Przesmyki, Dąbrowa, Lipiny, Kamianki- Czabaje. Miejscowością, w której nie odnotowano 

żadnego ruchu budowlanego (ani jednej wydanej decyzji) jest Zalesie. Znikomy ruch dotyczy 

również: Cierpigorza, Górek, Kukawek, Raczyn, Kamianek Lackich i Kamianek- Wańk, 

Kamianek- Nicek, Starych Rzewusek, Tarkowa i Tarkówka. Wynika to głównie ze starzenia się 

społeczeństwa, co wpływa na wyludnianie się miejscowości oraz oddalenia niektórych 

miejscowości od większych i bardziej rozwiniętych ośrodków oraz utrudnionej komunikacji z 

miejscowością gminną oraz miastami będącymi ośrodkami regionalnymi (Siedlce, Łosice) oraz 

(w których zauważa się sukcesywne). Utrudniony dojazd i odległość od bazy usługowej 

zniechęca mieszkańców, przez co miejscowości te sukcesywnie wyludniają się. 

 
Wykres 2. Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w latach 2014- 2018 z 
podziałem na miejscowości, źródło: opracowanie własne na podstawie kopii rejestru wydanych decyzji  
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gminie Przesmyki.  

Serie1; Zalesie; 0

Serie1; Cierpigórz; 1

Serie1; Kamianki 
Lackie; 1

Serie1; Kamianki-
Wańki; 1

Serie1; Górki; 2

Serie1; Kukawki; 2

Serie1; Raczyny; 2

Serie1; Kamianki-
Nicki; 3

Serie1; Stare 
Rzewuski; 3

Serie1; Tarków; 3

Serie1; Tarkówek; 3

Serie1; Kaliski; 4

Serie1; Głuchówek; 5

Serie1; Pniewiski; 5

Serie1; Wólka 
Łysowska; 5

Serie1; Zawady; 5

Serie1; Kamianki-
Czabaje; 6

Serie1; Lipiny; 6

Serie1; Dąbrowa; 10

Serie1; Przesmyki; 10

Serie1; Łysów; 18Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 
wydane w latach 2014- 2018 w podziale na miejscowości 
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Tabela 4.   Ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzji o ustaleniu 
lokalizacji celu publicznego w zestawieniu ze zmianami demograficznymi w podziale na miejscowości;  
źródło: opracowanie własne  

Miejscowość 

Ludność 

Decyzje o 
warunkach 
zabudowy i 

zagospodarowaniu 
terenu 

Decyzje o 
ustaleniu 

lokalizacji celu 
publicznego 

2002 2009 2014 2018 2018/ 

2002 

w % 

2014-2018 2015-2018 

Cierpigórz 108 98 86 80 74,1 1 
 

Dąbrowa 356 361 319 300 84,3 10 3 

Głuchówek 190 191 181 171 90,0 5 
 

Górki 103 93 84 82 79,6 2 
 

Kaliski 83 82 78 75 90,4 4 
 

Kamianki-

Czabaje 

180 184 182 166 92,2 6 1 

Kamianki 

Lackie 

217 224 207 194 89,4 1 
 

Kamianki-Nicki 131 118 103 98 74,8 3 
 

Kamianki-

Wańki 

85 82 69 63 74,1 1 
 

Kukawki 86 87 78 72 83,7 2 
 

Lipiny 149 147 137 129 86,6 6 1 

Łysów 697 678 651 612 87,8 18 2 

Pniewiski 165 167 149 150 90,9 5 
 

Przesmyki 383 377 345 324 84,6 10 3 

Raczyny 168 164 142 128 76,2 2 1 

Stare Rzewuski 117 115 109 98 83,8 3 
 

Tarków 47 40 39 36 76,6 3 
 

Tarkówek 94 87 85 88 93,6 3 
 

Wólka 

Łysowska 

306 323 304 285 93,1 5 
 

Zalesie 35 34 33 38 108,6 0 
 

Zawady 117 91 90 82 70,1 5 2 

Razem 3817 3743 3471 3271 85,7 95 12 

 

Powyższe zestawienie wskazuje, iż pomimo powolnego wyludniania się, wiodącymi 

miejscowościami w Gminie Przesmyki są: Łysów, Przesmyki i Dąbrowa.  
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Rysunek 3.  Przestrzenny rozkład ilości wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu 
lokalizacji celu publicznego na tle zmian demograficznych w poszczególnych miejscowościach; źródło: 
opracowanie własne  
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5. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945) sposób zagospodarowania 

terenu i warunki zabudowy dla inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy, 

natomiast lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. 

 

 
Wykres 3. Liczba wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w latach 2015- 2018, 

źródło: opracowanie własne na podstawie kopii rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego gminy Przesmyki.  

 

Ogólna liczba wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w gminie Przesmyki 

jest dość niska. W ciągu ostatniej kadencji wydano jedynie 12. takich decyzji. Najwięcej decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydano w 2017 roku6.  

W porównaniu z latami wcześniejszymi (2009- 2013, dane GUS), taka liczba decyzji oraz 

ich zróżnicowanie w ciągu lat jest charakterystyczne dla gminy Przesmyki. 

Na podstawie poniższych zestawień można zauważyć, że rozmieszczenie decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie Przesmyki jest w dużym stopniu 

zbieżne z lokalizacją nowej zabudowy oraz jest dobrym zobrazowaniem lokalizacji obszarów 

cieszących się największym zainteresowaniem wśród inwestorów. Najwięcej decyzji wydano 

dla miejscowości Dąbrowa. Podane w tabeli miejscowości, których dotyczyły decyzje o 

ustaleniu lokalizacji celu publicznego stanowią jednak jedynie 1/3 wszystkich miejscowości 

Gminy.  

 

                                                           
6 Brak danych dotyczących wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2014r.  

wydane decyzje; 
2015; 2

wydane decyzje; 
2016; 1

wydane decyzje; 
2017; 5

wydane decyzje; 
2018; 4

Decyzje o  ustaleniu lokalizacji celu publicznego
wydane w latach 2014- 2018 ogółem 
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Tabela 5. Ilość wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wg miejscowości, źródło: 

opracowanie własne na podstawie kopii rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 

gminy Przesmyki za lata 2014- 2018.  

 
2015 2016 2017 2018 

Dąbrowa 
  

1 2 

Kamianki-Czabaje 
   

1 

Lipiny 
 

1 
  

Łysów 1 
  

1 

Przesmyki 
  

3 
 

Raczyny 
   

1 

Zawady 1 
 

1 
 

 

Większość decyzji dotyczyła inwestycji w zakresie elektroenergetyki- 5. z 12. decyzji o 

ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Ich przedmiotem były budowy linii kablowych 

napowietrznych oraz urządzeń niskiego, średniego napięcia oraz stacji transformatorowo- 

rozdzielczej 15/ 0,4kV.  

W zakresie innych inwestycji infrastrukturalnych i społecznych, w gminie Przesmyki 

istotnymi przedsięwzięciami są inwestycje podejmowane w ramach uzupełnienia o 

infrastrukturę techniczną obiektów sakralnych. W roku 2019r. planuje się prace 

konserwatorskie kopca Piłsudskiego. 

 
Rysunek 4. Widok na Kopiec Kościuszki; źródło: www.mapy.google.pl 
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6. Ruch budowlany  

Ruch budowlany w Gminie jest stosunkowo mały, co jest wynikiem procesu wyludniania. 

W latach 2005- 2017 oddano do użytku 20 mieszkań o łącznej powierzchni 2912m2, co daje 

średnio powierzchnię ok. 145m2 na mieszkanie.  

Poniższy schemat ukazuje przestrzenne zróżnicowanie ilości oddanych mieszkań do użytku 

na tle miejscowości pogrupowanych pod względem zmian liczby ludności. Najwięcej mieszkań 

oddano do użytku w miejscowościach o największej liczbie ludności, gdzie wydano najwięcej 

decyzji o warunkach zabudowy iż zagospodarowaniu terenu, co świadczy o największym 

zainteresowaniu i wzmożonym ruchu budowlanym. Dotyczy to Przesmyk, Dąbrowy i Łysowa.   

 
Rysunek 5. Przestrzenny rozkład ilości oddanych mieszkań do użytku na tle zmian demograficznych w gminie 
Przesmyki; źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL, 2002- 2018 
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Tabela 6.   Mieszkania oddane do użytku w latach 2005 – 2017, źródło: GUS BDL, dane za 2005 – 2017  

Miejscowość 
Liczba mieszkań 

Izby 
Powierzchnia 

użytkowa  
 m² 

Średnia 
powierzchnia 

m²/mieszkanie 

Gmina razem 20 115 2912 145 

Cierpigórz 0 0 0 0 

Dąbrowa 3 11 392 131 

Głuchówek 1 6 110 110 

Górki 0 0 0 0 

Kaliski 0 0 0 0 

Kamianki-Czabaje 0 0 0 0 

Kamianki Lackie 1 4 124 124 

Kamianki-Nicki 0 0 0 0 

Kamianki-Wańki 0 0 0 0 

Kukawki 3 17 374 125 

Lipiny 1 6 124 124 

Łysów 4 22 411 103 

Pniewiski 0 0 0 0 

Przesmyki 5 30 829 166 

Raczyny 0 0 0 0 

Stare Rzewuski 0 0 0 0 

Tarków 0 0 0 0 

Tarkówek 1 5 137 137 

Wólka Łysowska 0 0 0 0 

Zalesie 0 0 0 0 

Zawady 1 3 109 109 

W latach 2005-2017 oddano w gminie do użytku 25 nowych budynków niemieszkalnych o 

łącznej powierzchni 9496 m2 i  kubaturze 48,1 tys. m3.  

Tabela 7. Budynki niemieszkalne oddane do użytku w latach 2005- 2017, źródło: GUS, BDL, dane za  
2005 - 2017 

Rodzaj obiektu liczba obiektów 
powierzchnia w 

tys. m2 

kubatura 

obiektów 

w tys. m3 

budynki garaży 4 0,31 1,49 

budynki przemysłowe 1 0,33 1,28 

zbiorniki, silosy i budynki 

magazynowe 

1 1,19 5,38 

budynki gospodarstw rolnych 19 7,67 39,94 
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Ponadto w analizowanym okresie oddano do użytku 2 budynki rozbudowane o łącznej 

powierzchni 1873 m2 i kubaturze 10,8 m3. Rozbudowane budynki to: budynek szkoły 

(powierzchnia użytkowa 1650 m2, kubatura 9,2 tys. m3) i  budynek gospodarstwa rolnego 

(powierzchnia użytkowa 223 m2, kubatura 1625 m3). 
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7. Podsumowanie i wnioski  

Wymóg okresowej oceny aktualności głównych dokumentów planistycznych wynika  

z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945). 

Opracowywana w tym celu analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym jest 

dokumentem wewnętrznym samorządu, nie mającym bezpośredniego wpływu na 

zagospodarowanie poszczególnych terenów. Obecnie jednak, zgodnie z treścią 

znowelizowanego art. 15 ust. 1 ww. ustawy, uchwałę Rady Gminy, przyjmującą ocenę 

aktualności studium i planów miejscowych należy przywołać w uzasadnieniu do każdego planu 

miejscowego. Dlatego też, nie jest praktycznie możliwe uchwalenie jakiegokolwiek planu 

miejscowego bez uchwalenia przedmiotowego opracowania, tj. „Oceny aktualności”:  

Art. 15. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, 

zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami 

odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem, wraz z uzasadnieniem.  

W uzasadnieniu przedstawia się w szczególności: 

1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4; 

2) zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały rady 

gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2; 

3) wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy. 

 

Przeprowadzona analiza wykazała, że:  

 Na obszarze gminy Przesmyki zmiany w sposobie zagospodarowania terenów odbywają 

się poprzez wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy  

i zagospodarowania terenu i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Nie jest to korzystne zjawisko w planowaniu spójnego i zorganizowanego rozwoju 

przestrzennego, ponieważ może prowadzić do rozproszenia zabudowy. Mając na uwadze, 

iż decyzje to jedyne narzędzie regulujące planowanie przestrzenne w Gminie, ilość 

wydanych dokumentów podczas ostatniej kadencji świadczy o dość niskim poziomie ruchu 

budowlanego w gminie Przesmyki.  

 Gmina Przesmyki nie posiada obowiązujących planów zagospodarowania 

przestrzennego, ani nie jest w trakcie opracowywania planów miejscowych.   

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przesmyki  

jest aktualne i jest dokumentem stanowiącym podstawę wewnętrznej polityki 

przestrzennej. Brak złożonych wniosków o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Przesmyki potwierdza jego aktualność oraz 

zgodność z potrzebami mieszkańców i kierunkiem rozwoju Gminy.  
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 W trakcie kadencji Rady Gminy złożono wniosek o opracowaniu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, dotyczący miejscowości Tarkówek (działka o nr ewid. 

133/2), dla zabudowy o charakterze usługowo- produkcyjnym z zabudową mieszkaniową. 

Wskazuje się potrzebę sporządzenia planu miejscowego dla ww. obszaru.  
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8. Harmonogram dalszych prac planistycznych  

Celem wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych jest określenie ram 

czasowych i kolejności dla dalszych prac planistycznych, których finalnym efektem winno być 

uzyskanie możliwie aktualnych dokumentów planistycznych- Studium oraz miejscowych 

planów. 

Aktualnie w Gminie brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

nie są prowadzone prace planistyczne związane ze opracowywaniem planów miejscowych.  

 

1. Z uwagi na złożony wniosek o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Tarkówek, wskazuje się w 

pierwszej kolejności sporządzenie miejscowego planu ww. obszaru.  

 

2. Monitorując na bieżąco potrzeby mieszkańców, w kwestii sporządzania nowych planów 

miejscowych Gmina powinna brać pod uwagę tereny o najwyższym priorytecie tj.: tereny 

na których ruch budowlany wyrażony jest przez znaczny odsetek wydawanych decyzji o 

warunkach zabudowy i dotyczy to miejscowości: Przesmyki, Dąbrowa i Łysów.  

Opracowywanie planów miejscowych powinno być realizowane sukcesywnie w liczbie i 

kolejności zależnej od potrzeb inwestycyjnych wnioskujących, uzasadnionej społecznymi i 

ekonomicznymi względami (w tym kondycją budżetu gminy oraz koniecznością ochrony celu  

publicznego).  

Przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, Gmina ma obowiązek uwzględnić art. 14 ust. 5 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018r., poz. 1945) , tj.:  

„Przed podjęciem uchwały, o której mowa  w ust. 1, [uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyp. autora] wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do 

sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, 

przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac 

planistycznych”.  

Podkreślić jednocześnie należy, że wieloletni plan sporządzania planów miejscowych jest 

ramowy i nie ma charakteru bezwzględnie wiążącej dyspozycji. Może się bowiem okazać, że 

w określonym czasie i przy określonych założeniach budżetowania przedsięwzięć 

planistycznych niezbędne stanie się rozstrzygnięcie nowych, dziś niemożliwych do 

przewidzenia kwestii związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Wówczas podjęte 

winny być kroki zmierzające do wprowadzenia – priorytetowego – takiego tematu do listy 

planów do opracowania i być może przesunięcia innego tematu w odleglejszą perspektywę 

czasową.  
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Uzasadnienie

Artykuł 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) nakłada na Wójta obowiązek dokonania analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym, oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych i opracowania wieloletniego
programu ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, z uwzględnieniem wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu
miejscowego.

Przynajmniej raz w czasie kadencji Wójt jest obowiązany przekazać Radzie Gminy wyniki ww. analizy
po zaopiniowaniu jej przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, zaś Rada Gminy podejmuje
uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne,
w całości lub w części, podejmuje działania zmierzające do ich zmiany.

W celu wypełnienia obowiązku ustawowego sporządzono Ocenę aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przesmyki, która stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały.

W ramach sporządzonej oceny została dokonana analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
Gminy, zostały ocenione postępy w rozwoju przestrzennym oraz została dokonana została również analiza
zgodności Studium Gminy z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i dokumentami planistycznymi
wyższej rangi.

Po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Wójt Gminy Przesmyki
przekazał wyniki analizy Radzie Gminy.

Wobec powyższego istnieją podstawy formalno-prawne do przyjęcia przedłożonego projektu uchwały.

  

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Skolimowski 
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