
10. Szczególowy harmonogram sporzadzania

zagospodarowania przestrzennego

miejscowych planów

10. t. t. Realizacja celów publicznych

Poza kolejnoscia moga byc oraz planuje sie, w miare zaistnienia potrzeb,

opracowywane zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w

zakresie wszelkich celów publicznych lokalnych i ponadlokalnych. W tym zakresie

podjete plany moga wplynac na odpowiednie przesuniecia terminów zamierzen

okreslonych w punkcie 10.2

Ponadto zmiany tych planów beda mialy pierwszenstwo w opracowaniu w stosunku do

przyjetej kolejnosci sporzadzania pozostalych zmian. Szczególowe ustalenie kolejnosci

ich sporzadzania mozliwe bedzie w miare precyzowania dat realizacji lokalnych celów

publicznych lub po zawarciu porozumien w sprawie uzgodnien i warunków zgodnie z

wymogami art. 44 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.

Tabela Nr 3 Przykladowe realizacje celów publicznych poza harmonogramem

L.p.
NumerNazwa obszaru, jednostki osadniczej, Obszar

obszaru
badz okreslenie polozenia

I.

2. 3. 4.

1

7Babiee Nowe: obszar bezposrednio przylegajacy Ca 23.1 ha
do projektowanego obej.~cia u/. Ogrodniczej 26

Latehorzew: obszar polozony na poludnie od Ca 4,3 ha
projektowanej drogi klasy glÓwnej (G), pro). kategorii wojewÓdzkiej, przylegajacy do granicadministracyjnych Gminy OzarÓw Mazowiecki2.

54Koezargi Stare i Wojeieszyn - zwarty obszarCa 163,3 ha
przeznaczony w Studium pod tereny us/ugowo- sportowe3.

11Zielonki Parcele: zwarty obszar polozony na Ca 4,0 ha
zachód od ul. Poludniowe).4.

41Koezargi Nowe - obszar polozony na pólnoc od Ca 3,6 ha
u/. Warszawskiej. bezpo~'rednio na wschód od u/. Szkolnej i na poludnie od u/. Górkialternatyw

Koezargi Nowe - obszar polozony na pólnoc odca 2,6 ha
nie 42

u/. Warszawskiej, bezposrednio na zachód od u/.

Szkolnej i na poludnie od u/. Górki



10.1.2.Realizacja planów miejscowych poza kolejnoscia wynikajaca z harmonogramu

Poza kolejnoscia moga byc oraz planuje sie, w miare zaistnienia potrzeb, opracowywane

zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenach juz objetych

przeznaczeniem pod zabudowe lub posiadajacych zgody na zmiane przeznaczenia na cele

nierolne i nielesne pod inne funkcje np. zmiana terenów przeznaczonych pod funkcje

przemyslowe na tereny zabudowy mieszkaniowej. Realizacja harmonogramu moze ulec

zmianom w zakresie terminów, jezeli bedzie to lezalo w interesie Gminy. Zmiany moga

wynikac takze z koniecznosci uwzglednienia mozliwosci ekonomicznych Gminy w zakresie

uzbrajania terenów w infrastrukture techniczna i spoleczna. Ponadto harmonogram nalezy

uznawac za aktualny wylacznie do czasu obowiazywania obecnych przepisów dotyczacych:

planowania przestrzennego, gospodarki gruntami i finansowania Gmin.

10.2. Harmonogram sporzadzania miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego

Ponizej przedstawiono szczególowy harmonogram sporzadzania planów miejscowych do

roku 2017. Obszary nie wymienione w Tabeli Nr 5 pozostana do realizacji po 2018 roku.

Tabela Nr 5 Harmonogram sporzadzania planów miejscowych

Numer NumerNazwa obszaru, jednostkiObszarDataData

obszaru

I
osadniczej, badz okreslenie w harozpoczeciazakonczenia

polozenia

I

l.I 2.I 3.I4.I5.I6.I

I.
OkreslonyRealizacja "Oceny aktualnosciZgodn iez20072008

w

Studium uwarunkowan i
uchwala Nr

zalaczniku

kierunków zagospodarowaniaVI/35/07
nr 2 do

przestrzennego Gminy Stare
Rady Gminy

Uchwaly Nr

Babice i obowiazujacych
Stare z dniamiejscowych planówV1/35/07 z zagospodarowania przestrzennego

29.03.07r.

29.03.07r.
Zalacznik 2

II.

29Klaudyn po/udniowy- obszarCa 28,320072008
polozony na poludnie od u/. Lutos/awskiego, na zachÓd od u/.Sikorskiego oraz na pÓlnoc od wsi,

JanÓw

III.
38Koczargi Nowe iZielonki Wies-ca 16,920072008

obszar polozony na poludnie od u/.
(21,0) *

Warszawskiej oraz na wschÓd od u/. BugajIV.
5Borzecin Duzy i Borzecin Ma/y:Ca117,420072009

zwarty obszar polozony pomiedzy
(125) *u/. Warszawska - u/. Kosmowska a Fe/iksowem (Gmina Leszno)V.

50Zielonki Wies - zwarty obszarCa 13,520082009
polozony na wschÓd i zachÓd od u/. Bia/ej GÓIY oraz na poludnieod u/. Sienkiewicza

I Numer obszaru zgodny z "Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Stare Babice .,,"



I

l.I 2.I 3.I4.I5.I6.I

VI.

4Latchorzew: zwarty obszarCa 21,020092011
polozony pomiedzy ulicami

~(iw.vL

~r~~ iBoleslawa Prusa.

'na pólnoc od u!. Warszawskiej inapoludnie od u!. Hubala-Dobrzanskie5!.oVII.
Stare Babice: zwarty obszarCa 31,320112013

8
polozony na wschód od

u!.Osiedlowej, na zachód od u!.Kutrzeby, na poludnie od ul.Koczarskiej oraz na pólnoc od u!.Warszawskiej9
Stare Babice: zwarty obszarCa 19,1

polozony na wschód od u!.Osiedlowej, na zachód od u!.Kutrzeby, na poludnie od u!.Sienkiewicza oraz na pólnoc od u!.Koczarskiei14
Stare Babice: zwarty obszarCa 59,8

polozony na wschód od ullzabelinskiej. na zachód od u!.Pohulanka oraz czesciowo WiktoraThomme, na pólnoc od u!.Sienkiewicza oraz na poludnie odu!. Zielonei.20
Stare Babice - zwarty obszarCa4,5

polozony na wschód od u!. Izabelinskiej. prostopadle do ul.Pohulanka. wzdluz u!. Zielonej21
Janów - zwarty obszar polozonyCa 12,2

na wschód od u!. Pohulanka ina pólnoc od u!. AndersaRazem Ciag Babicko - Janowski
126,9

VIII.
16Klaudyn - czesc pólnocna. wCa 86,020132015

granicach której znajduje sie (na pólnocy) linia energetyczna 400kV.na poludniu projektowana drogalaczaca ul. Jana Kazilllierza (Gm.Izabelin) z u!. Sikorskie5!.o17
Klaudyn - czesc poludniowa, wCa 48,5

granicach której znajduje sie (na pólnocy) projektowana drogalaczaca ul. Jana Kazimierza (Gm.Izabelin) z ul. SikorskiegoIX.
13Wierzbin: zwarty obszar polozonyCa 10,120152016

na poludnie od u!. Warszawskiej. na zachód oraz pólnoc od u!.•

Królowej MG/ysienki [obszar, przedzielony projektowana droga
klasy glównej - alternatywa dla II!.WarszawskiejJ62

Wierzbin - obszar polozony naCa 13,3
poludnie od u!. Królowej Marysie/lki oraz na wschód od II!.Jana ll l Sobieskiego.
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I
l.I 2.I 3.I4.I5.I6.I

X.

46Borzecin Duzy oraz BorzecinCa 84,720162017
Maly- zwarty obszar polozony na zachód od u/. Spacerowej. napólnoc od u/. Warszawskiej. napoludnie od Traktu KrólewskiegoOgraniczony od zachodu granicaadministracYina z Gmina Leszno

, 37 Lipków - obszar polozony naCa 36.720162018XI. wschód od u/. Mo.\:cickiego

UWAGA:

• (125)* - calkowita powierzchnia objeta planem miejscowym;

• W kolumnie nr l zawarto numeracje odpowiadajaca oznaczeniom na mapie;

11. Okreslenie stopnia zgodnosci nieaktualnych zapisów miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium uwarunkowan

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice

Zgodnie z wymogami art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pózniejszymi zmianami)

ustalenia studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, sa

wiazace dla organów gminy przy sporzadzaniu miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego.

W zakresie terenów, dla których zapisy miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego stracily aktualnosc (obszary o których mowa w punkcie 8) stwierdza sie, iz

wskazany w nieaktualnosciach kierunek zmian. wedlug wstepnej analizy wskazuje. iz

projektowane rozwiazania sa zgodne z obowiazujacymi zapisami "Studium uwarunkowan i

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice" i tym samym nie

wywoluje to skutków, o których mowa w art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,2 tj. dokonania zmian w obowiazujacym

studium.

2 Art. 32 ust.2. Wójt [ ... ] przekazuje radzie gminy wyniki analiz [ ... ]. Rada gminy podejmuje uchwale w
sprawie aktualnosci studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne. w calosci lub
w czesci, podejmuje dzialania, o których mowa wart. 27.
Art. 32 ust. 3. Przy podejmowaniu uchwaly, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwage w
szczególnosci zgodnosc projektu studium albo planu miejscowego z wymogami wynikajacymi z przepisów
art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. l.
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W zakresie terenów o których mowa w punkcie 9 i 10, tj. obszarów dla których

planuje sie dokonanie zmiany przeznaczenia stwierdza sie, iz wraz z dokonywaniem

zmian bedzie nastepowala zgodnosc z ustaleniami studium.

Szczególowy zakres wprowadzonych zmian oraz szczególowy stopien zgodnosci

projektowanych rozwiazan zostanie okreslony:

• przy sporzadzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poprzez

uwzglednienie ustalen studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy w zwiazku z wymogiem art. 17 pkt. 4 ustawy;

• i stwierdzony przez Rade Gminy przy zatwierdzaniu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy;

12. Okreslenie niezbednego zakresu prac planistycznych

1) Niezbedny zakres prac planistycznych zostanie wykonany zgodnie z ustawa z

dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w

sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587).

2) Projekt planu zostanie wykonany na mapie zasadniczej miasta w skali 1:1000

pochodzacej z zasobów Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej Starostwa Powiatu Warszawskiego - Zachodniego w Ozarowie
Mazowieckim.

3) Po podjeciu przez Rade Gminy Stare Babice uchwaly w sprawie przystapienia

do sporzadzania zmiany planów, dla obszarów wskazanych w punkcie 8 i 9

wykonane zostana nastepujace prace:

• inwentaryzacja urbanistyczna uwzgledniajaca analize uwarunkowan

wlasnosciowych, zobowiazan formalno - prawnych i wniosków do planu,

inwentaryzacja zieleni, obiekty podlegajace ochronie konserwatorskiej,

istniejace rowy melioracyjne, urzadzenia naziemne majace wplyw na sposób

ksztaltowania krajobrazu itp.

• opracowanie projektowe planu,

• opracowanie ekofizjograficzne oraz prognoza oddzialywania na srodowisko,

• prognoza skutków finansowych, spelniajaca wymogi okreslone wart. 17 pkt

5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

• projekt zawierajacy sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z

zakresu infrastruktury technicznej, nalezacej do zadan wlasnych gminy oraz

zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.



5) Wytypowano i sklasyfikowano obszary, dla których niezbedne jest dokonanie

zmian wynikajacych z ustalen studium, okreslono ich zakres powierzchniowy,
oraz czas dokonania zmian.

6) W wyniku przeprowadzenia klasyfikacj i, wytypowano blisko 700 ha gruntów

dla których dokonana zostanie zmiana przeznaczenia w okresie od 2007 do

2017 roku zgodnie z harmonogramem okreslonym w Tabeli Nr 5. Okreslono

równiez obszary oraz kryteria dla obszarów dla których mozliwe bedzie

dokonanie zmian poza kolejnoscia, na zasadach okreslonych w punkcie 10.1.1 i

10.1.2. tj. na obszarze ok. 200 ha.

7) Dokonanie zmiany przeznaczenia na obszarze blisko 900 ha w przeciagu 10 lat

pozostaje w zgodnosci z przyjetymi w punkcie 5.5 zalozeniami, iz roczne

dokonywanie zmian, bez uszczerbku dla Gminy stare Babice wyniesc moze od
70 do 100 hektarów.

8) Wstepna analiza, jaka zostala dokonana w odniesieniu do terenów dla których

zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sie

zdezaktualizowaly wykazala, iz sporzadzane zmiany planów miejscowych sa w

ogólnym zarysie zgodne z rozwiazaniami zawartymi w "Studium

uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare

Babice" .

14. Zalacznik

Do niniejszego opracowania dolaczono zalacznik graficzny sporzadzony w skali

1:20.000 prezentujacy harmonogram sporzadzania miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego, w tym równiez rozmieszczenie nieaktualnych

zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporzadzony zgodnie

z ustaleniami obowiazujacego studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania..

przestrzennego.
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13. Wnioski i konkluzje

l) "Wieloletni program sporzadzania planów miejscowych" sporzadzono w

nawiazaniu do ustalen obowiazujacego "Studium uwarunkowan i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice" zatwierdzonego

zgodnie z Uchwala Rady Gminy Stare Babice Nr XXXVIII I 326 I 06 z dnia l

czerwca 2006 roku, z uwzglednieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach,

prowadzonych przez Wójta Gminy Stare Babice, Marszalka Województwa

Mazowieckiego oraz Wojewody Mazowieckiego, o których mowa wart. 57 ust.

1-3 i art. 67 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto w programie uwzgledniono szereg

wniosków w sprawie sporzadzenia lub zmiany planu miejscowego oraz ustalen i

wniosków jakie zostaly sprecyzowane w sporzadzonej "Analiza zmian w

zago,spodarowaniu przestrzennym Gminy Stare Babice w latach 1992 - 2005 z

cze.<:ciowymuwzglednieniem roku 2006".

2) Program sporzadzania planów miejscowych oparto na dwóch podstawowych

aspektach, w których dokonane zostana:

• zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których

stwierdzono nieaktualnosc;

• zmiany przeznaczenia terenów, glównie z obecnych terenów rolnych i

lesnych, zgodnie z zalacznikiem graficznym numer 3a do Uchwaly Rady

Gminy Stare Babice Nr XXXVIII I 326 I 06 z dnia l czerwca 2006 roku w

sprawie zatwierdzenia "Studium uwarunkowan i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice" .

3) Wytypowano i sklasyfikowano obszary, dla których niezbedne jest dokonanie

zmian wynikajacych z dezaktualizacji jego zapisów.

4) W oparciu o przeprowadzona szczególowa analize w zakresie:..

liczby wydanych decyzji administracyjnych w zakresie udzielonych

pozwolen na realizacje zabudowy mieszkaniowej;

liczby budynków oddawanych do uzytkowania;

ogólnej chlonnosci terenów przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa;

liczby dzialek zabudowanych;

potencjalnych rezerw terenu dla potrzeb realizacji zabudowy mieszkaniowej

z uwzglednieniem wspólczynników korygujacych;

przyrostu ludnosci w poszczególnych jednostkach osadniczych;

budzetu Gminy, w tym jej dochodów i wydatków;

oraz w oparciu o dokonana rzeczywista weryfikacje obszarów funkcjonalnych

okreslono warunki (cechy) w oparciu o które, w ramach ksztaltowania ladu

przestrzennego przy zastosowaniu zasad zrównowazonego rozwoju, nalezy

dokonywac zmian w przeznaczeniu terenu, majac na uwadze utrzymanie

obecnego tempa przyrostu liczby mieszkanców.
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