
Projekt 
 

UCHWAŁA NR …………………. 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia ……………………… 
 

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

Białobrzegi 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z 
późniejszymi zmianami2)), Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W wyniku przeprowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi oceny 

aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi stwierdza się: 
1) nieaktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Białobrzegi, uchwalonego Uchwałą XIII/54/99 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  
z dnia 8 czerwca 1999 roku, zmienionego Uchwałą Nr VIII/46/2007 Rady Miasta i 
Gminy Białobrzegi z dnia 12 czerwca 2007 roku, Uchwałą Nr VI/31/2011 Rady Miasta i 
Gminy Białobrzegi z dnia 1 marca 2011 roku, Uchwałą Nr VII/40/2011 Rady Miasta i 
Gminy Białobrzegi z dnia 31 marca 2011 roku, Uchwałą Nr X/68/2011 Rady Miasta i 
Gminy Białobrzegi z dnia 25 sierpnia 2011 roku; 

2) aktualność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi 
obowiązujących w dniu podjęcia uchwały. 
§ 2. Integralną część uchwały stanowi załącznik nr 1 – „Analiza zmian w 

zagospodarowaniu przestrzennym gminy Białobrzegi”, zawierającą ocenę aktualność Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
1)  zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r.  poz. 2232, Dz. U z 2018r., poz. 130. 
2)  zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 

 



Uzasadnienie 

Przedkładany projekt uchwały realizuje dyspozycję art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073 z późniejszymi zmianami). Stanowi on, że Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie 
aktualności studium i planów miejscowych, po przekazaniu przez Burmistrza wyników 
analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. „Analiza zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym gminy Białobrzegi”, zawierająca ocenę aktualności 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi, dla której uzyskano pozytywną 
opinię Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, jest załącznikiem do niniejszej uchwały. 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Białobrzegi zostało uchwalone Uchwałą XIII/54/99 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
z dnia 8 czerwca 1999 roku i zmienione Uchwałą Nr VIII/46/2007 Rady Miasta i Gminy 
Białobrzegi z dnia 12 czerwca 2007 roku, Uchwałą Nr VI/31/2011 Rady Miasta i Gminy 
Białobrzegi z dnia 1 marca 2011 roku, Uchwałą Nr VII/40/2011 Rady Miasta i Gminy 
Białobrzegi z dnia 31 marca 2011 roku, Uchwałą Nr X/68/2011 Rady Miasta i Gminy 
Białobrzegi z dnia 25 sierpnia 2011 roku. Studium sporządzono zgodnie z zapisami 
nieobowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany 
Studium sporządzono na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
Na terenie gminy Białobrzegi obowiązują ustalenia: jednej częściowej zmiany w planie 
ogólnym i trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których procedurę 
opracowywania rozpoczęto na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym i w trybie tej ustawy dokończono oraz sześć zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dotyczących części tych terenów opracowanych na 
podstawie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zachodzące zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz przemiany społeczno-
gospodarcze mogą powodować dezaktualizację ustaleń zawartych w studium i planach 
miejscowych. Art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
wymaga, aby co najmniej raz w czasie kadencji Rada Gminy otrzymała wyniki analizy zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. Analiza, przedstawiona w dokumencie 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, wskazuje na nieaktualność Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi, aktualność 
miejscowych planów. Wszystkie plany mimo braków formalnych na dzień dzisiejszy (co 
wynika ze zmian prawa od momentu ich uchwalenia), stanowią pełnoprawne akty prawa 
miejscowego. 
Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w przypadku uznania studium lub planów miejscowych za nieaktualne, w całości lub w 
części, Rada Gminy podejmuje działania, o których mowa w art. 27 ustawy, tj. przystępuje do 
sporządzania zmiany studium lub planu miejscowego w takim trybie, w jakich są one 
uchwalane.  
Oznacza to wymóg przeprowadzenia procedury określonej w ustawie o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Zatem zmiana studium lub planu miejscowego wymagać 
będzie podjęcia przez Radę Gminy odpowiedniej uchwały i zarezerwowania środków 
finansowych w budżecie gminy. 
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1 WPROWADZENIE 

 

 Podstawy prawne opracowania 1.1

Podstawą opracowania niniejszego dokumentu jest przepis artykułu 32 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1073 z późniejszymi zmianami) według którego: „W celu oceny aktualności studium i planów 

miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowania 

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”. 

Opracowanie obejmuje analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, w oparciu 

o wydane decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

oraz ocenę aktualności obowiązujących dokumentów planistycznych. Głównymi aktami prawnymi,  

w oparciu o które funkcjonują podstawowe narzędzia planowania przestrzennego na szczeblu gminy, 

są: 

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 164, poz. 1587), 

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

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

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

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 

ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu 

w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 164, poz. 1588), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń  

i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

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

 

oraz inne ustawy i rozporządzenia, dotyczące m.in. ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami, prawa wodnego, gospodarowania nieruchomościami, których 

zapisy prawne mają wpływ na kształt dokumentów planistycznych tworzonych przez gminę. 

 

 Cel opracowania 1.2

Celem opracowania jest dokonanie: 
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a) oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Białobrzegi; 

b) oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ich zgodności 

z przepisami prawa; 

c) oceny postępów w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Art. 32 ust. 2 cytowanej ustawy stanowi, że ocenę sporządza się i przekazuje radzie gminy co 

najmniej raz w czasie kadencji rady.  

 

 Przyjęta metoda opracowania 1.3

Przyjęta metoda polega na dokonaniu oceny stanu zagospodarowania przestrzennego 

w gminie Białobrzegi, próbie zidentyfikowania istniejących i oczekiwanych przez właścicieli 

nieruchomości procesów zmiany zagospodarowania w poszczególnych obszarach gminy, 

uwzględniając potrzebę ochrony krajobrazu, środowiska naturalnego oraz strukturę przestrzenną 

gminy. Uwzględnia również przeanalizowanie zachodzących procesów w oparciu o obowiązujące 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz złożone wnioski w sprawie sporządzenia lub zmiany 

planów miejscowych i zmiany studium. Dokonano również analizy zgodności ustaleń studium 

i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z wymogami obowiązujących przepisów. 

Wykonana analiza obejmuje okres do lutego 2018 roku. 

 

 Charakterystyka gminy Białobrzegi 1.4

Gmina Białobrzegi jest gminą miejsko – wiejską, położoną w odległości około 70 km od 

Warszawy, w północno – zachodniej części Ziemi Radomskiej (dawnego województwa radomskiego), 

która dziś wchodzi w skład województwa mazowieckiego, stanowiąc południowy fragment jego 

obszaru. Miasto i Gmina Białobrzegi sąsiaduje z następującymi gminami: od północy z gminami 

Promna i Warka, od południa z gminami Radzanów i Stara Błotnica, od wschodu z gminą Stromiec,  

a od zachodu z gminą Wyśmierzyce. Powierzchnia gminy Białobrzegi, zgodnie z danymi uzyskanymi  

z Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Białobrzegach, obejmuje 7768 ha, w tym 

miasto Białobrzegi 751 ha. Gmina obejmuje 10 sołectw: Brzeska Wola, Brzeźce, Budy Brankowskie, 

Jasionna, Kamień, Mikówka, Okrąglik, Stawiszyn, Sucha, Szczyty i 17 miejscowości.  

Miasto Białobrzegi jest głównym elementem sieci osadniczej gminy, położone jest na północnym 

krańcu obszaru gminy. Na terenie Gminy przeważa zabudowa jednorodzinna i zagrodowa przeważnie 

zlokalizowana wzdłuż dróg publicznych oraz na terenach rolnych w pojedynczych siedliskach 

rolniczych. Zabudowa wielorodzinna zlokalizowana jest głównie na terenie miasta Białobrzegi w jego 

południowej części i składa się z 35 budynków o ilości od 3 od 5 kondygnacji. Dwa budynki 

wielorodzinne znajdują się również w miejscowości Sucha. 

Układ osadniczy gminy Białobrzegi jest ściśle powiązany systemem drogowym, w którym główną rolę 

odgrywa droga krajowa S7 Warszawa - Białobrzegi - Radom i droga wojewódzka nr 48 Potworów - 

Wyśmierzyce - Białobrzegi - Głowaczów. Pozostałe połączenia wsi gminy z Białobrzegami i pomiędzy 

sobą zapewniają urządzone drogi niższych klas.  
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Schemat 1. Granice administracyjne gminy Białobrzegi /opracowanie własne/ 

 

Struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy Białobrzegi wykształciła się jako układ czytelny  

i zrównoważony. W opracowaniach na temat gminy Białobrzegi zaznacza się, że składa się on z trzech 

podstawowych jednostek: 

 Miasto Białobrzegi - lokalny ośrodek obsługi gminy i powiatu z siedzibą władz 

samorządowych, z ośrodkami opieki zdrowotnej, straży pożarnej, policji, handlu, usług  

i produkcji oraz infrastruktury technicznej. Oprócz funkcji obsługi gminy - miasto Białobrzegi 

pełni funkcję ośrodka obsługi powiatu białobrzeskiego, w skład którego wchodzą gminy: 

Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec i Wyśmierzyce. Miejscowość 

rozwijała się i rozwija odśrodkowo, początkowo w układzie sieciowym prostokątnym  

z tendencją kierunkowania zabudowy w stronę południową ze względu na naturalne 

ograniczenia od strony północnej i zachodniej związane z doliną rzeki Pilicy i Drzewiczki oraz 

tereny leśne oraz trasę S7 od strony wschodniej. Zaludnienie, powtarzając za Głównym 

Urzędem Statystycznym na rok 2016, sięgało 7015 osób. 
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 Wschodnia część gminy - położona na obrzeżu lasów dawnej Puszczy Stromieckiej,  

o charakterze nizinnym, ze znacznym udziałem lasów w strukturze użytkowania obszaru,  

o glebach w przewadze słabszej bonitacji i mniej korzystnych warunkach klimatu lokalnego 

dla rozwoju funkcji rolniczej. Ta część gminy jest też słabiej zaludniona - łącznie w sołectwach 

wschodniej części gminy zamieszkuje ok. 1050 osób (największe wsie: Szczyty – 345 

mieszkańców, Brzeźce - 233). Uzupełniającą funkcją jest rekreacja, oparta o Pilicę i kompleksy 

leśne. Wsie: Szczyty we wschodniej części gminy oraz Sucha i Stawiszyn w zachodniej części - 

mogą pełnić funkcje uzupełniających ośrodków obsługi ludności. 

 Zachodnia część gminy - położona w bardziej zróżnicowanym fizjonomicznie terenie,  

w którym wyodrębniają się wzgórza moren czołowych, w większości na dobrych kompleksach 

glebowych ze sprzyjającymi bardziej wymagającym uprawom warunkach klimatycznych - 

pełni głównie funkcje rolnicze. Zaludnienie sięga ponad 2000 mieszkańców (największe wsie: 

Sucha 1194 mieszkańców, Kamień - 422, Stawiszyn - 246).  

W obrębie wsi najczęściej występuje zabudowa rozlokowana wzdłuż dróg. Występuje przewaga 

zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej. Zabudowa zagrodowa jest 

uporządkowana, w głębi działek rozlokowane są zabudowania gospodarcze związane z produkcją 

rolną oraz tereny upraw. We wszystkich wsiach występują rezerwy terenowe pod nowe 

budownictwo. Przy czym należy dążyć do uzupełniania istniejącej zabudowy w celu tworzenia 

zwartych kompleksów zabudowy wiejskiej. 

 

Zestawienie ludności we wsiach występujących w gminie Białobrzegi wygląda następująco:  

 

Lp Miejscowość Liczba ludności Kobiety Mężczyźni 

1. Brzeska Wola 142 76 66 

2. Brzeźce 233 110 123 

3. Budy Brankowskie 93 51 42 

4. Dąbrówka 69 27 42 

5. Jasionna 100 42 58 

6. Leopoldów 75 39 36 

7. Kamień 422 210 212 

8. Mikówka 79 36 43 

9. Okrąglik 24 9 15 

10. Pohulanka 75 39 36 

11. Stawiszyn 246 124 122 

12. Sucha 1194 623 571 

13. Suski Młynek 6 4 2 

14. Szczyty 345 169 176 

15. Wojciechówka 35 22 13 

16. Kolonia Brzeźce 87 40 47 

 

Tabela 1. Zestawienie liczby ludności we wsiach /opracowanie Urzędu/ 
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Wykres 1. Zestawienie liczby ludności we wsiach /opracowanie własne/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wykres 2. Zestawienie liczby ludności w mieście Białobrzegi z ludnością w pozostałych miejscowościach gminy 

Białobrzegi /opracowanie własne/ 
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Analiza struktury użytkowania gruntów na terenie gminy Białobrzegi wykazuje, 

że w przestrzeni gminy wyraźnie dominują tereny rolne oraz tereny lasów i zadrzewień. Stanowią one 

odpowiednio 47% i 42% powierzchni gminy.  

Podział gminy na obręby geodezyjne jest zróżnicowany, biorąc pod uwagę ich powierzchnię. 

Największy to obręb Sucha, kolejny to obręb Mikówka, najmniejszy natomiast to obręb Leopoldów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 2. Powierzchnia obrębów geodezyjnych w gminie Białobrzegi /opracowano na podstawie danych z Ewidencji 

Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Białobrzegach/ 

 

 
 

Wykres 3. Zestawienie powierzchni obrębów geodezyjnych w gminie Białobrzegi /opracowanie własne/ 

Białobrzegi

Leopoldów

Brzeźce

Budy Brankowskie

Jasionna

Kamień

Mikówka

Okrąglik

Pohulanka

Stawiszyn

Sucha

Lp 
Nazwa obrębu 

Powierzchnia 
/m2/ 

1. Białobrzegi 7508084 

2. Leopoldów 1401306 

3. Brzeźce 8546002 

4. Budy Brankowskie 2721076 

5. Jasionna 6277902 

6. Kamień 3919875 

7. Mikówka 12687191 

8. Okrąglik 1424511 

9. Pohulanka 989282 

10. Stawiszyn 3495611 

11. Sucha 18583161 

12. Szczyty 5431163 

13. Wojciechówka 335301 

14. Brzeska Wola 3469305 

15. Kolonia Brzeźce 352180 

16. Dąbrówka 540677 

razem 77682627 
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2 PRZEDSTAWIENIE DOKUMENTÓW I ANALIZA ZMIAN  

W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM  

 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2.1

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Białobrzegi zostało uchwalone Uchwałą XIII/54/99 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 8 czerwca 

1999 roku.  

Uchwałą Nr VIII/46/2007 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 12 czerwca 2007 roku zostało 

zmienione. Przedmiotem zmian były:  

 teren położony w mieście Białobrzegi przy ul. Młynarskiej na osiedlu Borki z przeznaczeniem 

w całości pod zabudowę mieszkaniowo – usługową, poprzez adaptację wyznaczonych  

w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta, terenów 

zabudowy mieszkaniowej oraz zwiększenie terenów rozwojowych miasta o tereny przyległe – 

oznaczone na Schemacie 2 literą A1; 

 tereny położone po obu stronach południowej części obwodnicy miasta z przeznaczeniem 

pod zabudowę produkcyjno – usługową – oznaczone na Schemacie 2 literą A2. 

W roku 2011 nastąpiły kolejne zmiany Studium, których opracowanie zostało zainicjonowane trzema 

uchwałami Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 11 lipca 2008 roku o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany Studium na trzy różne obszary: 

a) Uchwałą Nr VI/31/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 1 marca 2011 roku 

uchwalono zmianę Studium dotyczącą obszaru położonego w miejscowości Szczyty  

i Mikówka – oznaczone na Schemacie 2 literą B1, B2; 

b) Uchwałą Nr VII/40/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 31 marca 2011 roku 

uchwalono zmianę Studium dotyczącą obszaru położonego w miejscowości Białobrzegi, 

obejmującego tereny zielone przy ul. Spacerowej i Mikowskiej – oznaczone na Schemacie 2 

literą C; 

c) Uchwałą Nr X/68/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 sierpnia 2011 roku 

uchwalono zmianę Studium dotyczącą terenu sołectwa Kamień – oznaczone na Schemacie 2 

literą D. 
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Schemat 2. Granice zmian Studium /opracowanie własne/ 

 

 

Zmiany Studium podyktowane były wnioskami do zmian przeznaczenia w obowiązujących 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a ustalenia studium są wiążące dla 

organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – zgodnie z art. 

9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – jest 

podstawowym dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady 

zagospodarowania przestrzennego, wizję rozwoju gminy oraz działania mające doprowadzić do 

realizacji tej wizji. Co więcej, art. 9 ust. 4 ustawy brzmi: Ustalenia studium są wiążące dla organów 
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gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Ustawa z 2003 roku w zasadniczy sposób zmieniła 

relacje prawne między studium a planami miejscowymi – wymaga obecnie nienaruszalności ustaleń 

studium przez rozwiązania planu miejscowego. 

 

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2.2

Obecnie w gminie Białobrzegi obowiązuje 10 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Łącznie zajmują one ok. 97,86% powierzchni gminy, z czego: 

 1 zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi 

uchwalona w roku 1997 (sporządzona na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

o zagospodarowaniu przestrzennym) oznaczona na Schemacie 4 symbolem ZM 1; 

 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalono w latach 2004 - 2006 

(sporządzone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym), oznaczone na Schemacie 3 cyframi od 1 do 3; 

 6 obowiązujących zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

uchwalono w latach 20011-2017 (sporządzone na podstawie ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)- oznaczone na Schemacie 4 

symbolami ZM 2, ZM 3, ZM 3’, ZM 4, ZM 5, ZM 6, ZM 7. 

 

Schemat 3. Granice obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – bez zmian /opracowanie własne/ 
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Na terenie opracowano i przyjęto następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:  

 

 

Lp. 
Nazwa planu 
miejscowego 

Uchwała Rady 
Miasta i Gminy 

Białobrzegi / 
publikacja 

Obszar 
Dominująca 

funkcja 
Podstawa 

prawna 

Uwagi 
Ozn. na 

schemacie 3 
i 4 

1.  

Miejscowy plan 
zagospodarowa
nia 
przestrzennego 
miasta 
Białobrzegi  
 

Nr XV/81/2004  
z dnia 2 marca 
2004 roku 
 
(Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Mazowieckiego 
Nr 68, poz. 1725 
ze zmianami Dz. 
Urz. z 2006 r., Nr 
61, poz. 1938) 
 

Obszar miasta 
Białobrzegi w 
granicach 
administracyjnych 

 MW, MM, MN, 
MU, MNL, MR; 

 UP, U 

 P-Ps 

 ZP, ZC, ZD 

 RL, RZ, RP 

 TU, KG, KZ, KL 

 IK, IE, IW 

Ustawa z 
dnia 
7 lipca 
1994 r. o 
zagospoda
rowaniu 
przestrzen
nym. 

Skala 
rysunku  
1:5 000 
 

1 

2.  

Miejscowy plan 
zagospodarowa
nia 
przestrzennego 
części gminy 
Białobrzegi  
 

Nr XV/82/2004  
z dnia 2 marca 
2004 roku 
  
(Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Mazowieckiego 
Nr 68, poz. 1726 
ze zmianami Dz. 
Urz. z 2006 r., Nr 

61, poz. 1939) 

Sołectwa: 
1. Brzeska Wola 
2. Brzeźce 
3. Jasionna 
4. Mikówka 
5. Stawiszyn 
6. Sucha – w części 
7. Szczyty 
8. Okrąglik 
9. Budy Baranowskie 
10. oraz tereny lasów 

ALP 

MR 
MN 
MNL 
UP 
U 
PU 
UT 
RZ 
RP 
IU 
IK 
 

Ustawa z 
dnia 
7 lipca 
1994 r. o 
zagospoda
rowaniu 
przestrzen
nym. 

Skala 
rysunku 
1:10 000 
 

2 
 
Wyrok sygn. 
Akt VIII 
SA/Wa 
272/12 – 
nieważność 
w części 
dotyczącej 
działki nr 
508/1, 
obręb 
Mikówka w 
miejscowoś
ci Brzeźce 

3.  

Miejscowy plan 
zagospodarowa
nia 
przestrzennego 
gminy 
Białobrzegi na 
obszarze 
sołectwa 
Kamień 
 

Nr 
XXXVI/185/2006 
z dnia 27 
kwietnia 2006 
roku 
 
(Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Mazowieckiego 
Nr 107, poz. 
3517) 

Obszar sołectwa 
Kamień 

MR-MN 
PU 
RL 
RZ 
RP 
KES 

Ustawa z 
dnia 
7 lipca 
1994 r. o 
zagospoda
rowaniu 
przestrzen
nym. 

Skala 
rysunku  
1:10 000 
 

3 

4.  

Częściowa 
zmiana w 
planie ogólnym 
zagospodarowa

Nr 
XXXII/157/97 
z dnia 29 sierpnia 
1997 r. 

Obszar części 
sołectwa Sucha 
Obszar części 
Lasów 

KKM 
KKR 
KW 
R 

Ustawa z 
dnia 
7 lipca 
1994 r. o 

Skala 
rysunku  
1:5 000 
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nia 
przestrzennego 
gminy 
Białobrzegi 

 
(Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Radomskiego z 
1997 r., Nr 27, 
poz. 222) 

Państwowych – 
Nadleśnictwo 
Dobieszyn 

zagospoda
rowaniu 
przestrzen
nym. 

ZM 1 

5.  

Zmiana 
miejscowego 
planu 
zagospodarowa
nia 
przestrzennego 
miasta 
Białobrzegi, 
obejmująca 
tereny 
położone w 
miejscowości 
Białobrzegi w 
południowo-
zachodniej 
części miasta w 
rejonie ul. 
Młynarskiej 
(tereny osiedla 
Borki)  

Nr IV/19/2011  
z dnia 18 stycznia 
2011 r.  
 
(Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Mazowieckiego z 
2011r. Nr 30, 
poz. 980 ze 
zmianami Dz. 
Urz. z 2011r. Nr 
96 poz. 3081) 
 

Obszar położony w 
miejscowości 
Białobrzegi w 
południowo-
zachodniej części 
miasta w rejonie 
ul. Młynarskiej 
(tereny osiedla 
Borki) 

MNU 
MNL 
KDL 
KDD 

Ustawa z 
dnia 27 
marca 
2003 roku 
o 
planowani
u i 
zagospoda
rowaniu 
przestrzen
nym 

Skala 
rysunku  
1:1 000 
 

ZM 2 

6.  

Zmiana 
miejscowego 
planu 
zagospodarowa
nia 
przestrzennego 
miasta 
Białobrzegi, 
obejmująca 
działkę nr 
1243/123 
położoną w 
Białobrzegach 
przy ulicy 
Rzemieślniczej 

Nr IV/20/2011  
z dnia 18 stycznia 
2011r.  
 
(Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Mazowieckiego z 
2011 r. Nr 30, 
poz. 981) 
 

Działka nr 
1243/123 
położona w 
Białobrzegach przy 
ul. Rzemieślniczej 

PU 
KDD 
KDL 
KD 

Ustawa z 
dnia 27 
marca 
2003 roku 
o 
planowani
u i 
zagospoda
rowaniu 
przestrzen
nym 

Skala 
rysunku  
1:1 000 
 

ZM 3 

7.  

Zmiana 
miejscowego 
planu 
zagospodarowa
nia 
przestrzennego 
dla części 
obszaru gminy 
Białobrzegi dla 
terenów 
położonych w 
miejscowości 
Szczyty i 
Mikówka, 

NR XI/77/2011  
Z dnia 30 
września 2011r.  
 
(Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Mazowieckiego z 
2011r. Nr 212, 
poz. 6396) 
 

Część obszaru 
gminy Białobrzegi 
dla terenów 
położonych w 
miejscowości 
Szczyty, Mikówka,  

MNU 
NOp 
KDD 

Ustawa z 
dnia 27 
marca 
2003 roku 
o 
planowani
u i 
zagospoda
rowaniu 
przestrzen
nym 
 

Skala 
rysunku  
1:1 000 
 

ZM 4 
ZM 4’ 
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Gmina 
Białobrzegi  

8.  

Zmiana 
miejscowego 
planu 
zagospodarowa
nia 
przestrzennego 
dla miasta 
Białobrzegi, dla 
terenów 
zielonych 
położonych w 
Białobrzegach 
przy ul. 
Spacerowej i 
Mikowskiej  

NR XIV/105/2012  
z dnia 21 lutego 
2012r.  
 
(Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Mazowieckiego z 
2012r. poz. 2676) 
 

Tereny zielone 
położone w 
mieście 
Białobrzegi przy ul. 
Spacerowej i 
Mikowskiej 

MWU 
ZPU 

Ustawa z 
dnia 27 
marca 
2003 roku 
o 
planowani
u i 
zagospoda
rowaniu 
przestrzen
nym 
 

Skala 
rysunku  
1:1 000 
 

ZM 5 

9.  

Miejscowy plan 
zagospodarowa
nia 
przestrzennego 
miasta 
Białobrzegi, 
obejmujący 
działki nr 2100, 
2114/1, 
2084/11 i 
1084/12 o 
łącznej 
powierzchni 
0,1688 ha w 
Białobrzegach 
przy ulicy 
Reymonta 
/ZMIANA/ 
 

Nr 
XLIII/326/2014 
z dnia 29 sierpnia 
2014 r.  
 
(Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Mazowieckiego z 
22.10.2014 r. 
poz. 9833) 

Obszar miasta 
Białobrzegi 
obejmujący działki 
nr 2100, 2114/1, 
2084/11 i 1084/12 
o łącznej 
powierzchni 
0,1688 ha w 
Białobrzegach przy 
ulicy Reymonta 

MW 

Ustawa z 
dnia 27 
marca 
2003 roku 
o 
planowani
u i 
zagospoda
rowaniu 
przestrzen
nym 
 

Skala 
rysunku  
1:500 
 

ZM 6 

10.  

Miejscowy plan 
zagospodarowa
nia 
przestrzennego 
miasta 
Białobrzegi, 
obejmujący 
działki 
1243/150, 
1243/151, 
1243/152, 
1243/153, 
1243/154, 
1243/155, 
1243/156, 
1243/157, 
1243/158, 
1243/159, 
1243/160, 
1243/161, 
1243/162, 

Nr 
XXXI/266/2017  
z dnia 31.08.2017 
r.  
 
(Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Mazowieckiego z 
dnia 02.11.2017 
r. poz. 9702) 
 

Obszar miasta 
Białobrzegi 
obejmujący działki 
1243/150, 
1243/151, 
1243/152, 
1243/153, 
1243/154, 
1243/155, 
1243/156, 
1243/157, 
1243/158, 
1243/159, 
1243/160, 
1243/161, 
1243/162, 
1243/163, 
1243/164, 
1243/165, 
1243/166, 
1243/167, 

UP 
KDL 
KDD 

Ustawa z 
dnia 27 
marca 
2003 roku 
o 
planowani
u i 
zagospoda
rowaniu 
przestrzen
nym 
 

Skala 
rysunku  
1:1 000 
 

ZM 7 
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1243/163, 
1243/164, 
1243/165, 
1243/166, 
1243/167, 
1243/168, 
1243/169, 
1243/170 
położone w 
Białobrzegach 
/ZMIANA/  

1243/168, 
1243/169, 
1243/170 

 

Tabela 3. Zestawienie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

Stosownie do przepisów art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym od dnia 1 stycznia 2004 r. utraciły moc miejscowe plany  

zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 r., natomiast  

miejscowe plany uchwalone po dniu 1 stycznia 1995 r. zachowują moc.  

Na terenie gminy Białobrzegi obowiązują ustalenia: 1 częściowej zmiany w planie ogólnym 

zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi, 3 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz 6 zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących 

części tych terenów. Wyrokiem Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt VIII SA/wa 272/12  

z dnia 29 sierpnia 2012 roku stwierdzono nieważność uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi nr 

XV/82/2004 z dnia 2 marca 2004 r. w części dotyczącej działki nr ewidencyjny 508/1, obręb Mikówka 

położonej w miejscowości Brzeźce gmina Białobrzegi w zakresie jakim oznaczono powyższą 

nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem RL, UT 1 oraz 

stwierdzono nieważność załącznika graficznego Nr 1 w części terenu oznaczonego symbolem RL, UT 1 

w stosunku do działki nr ewidencyjny 508/1 położonej w miejscowości Brzeźce gmina Białobrzegi. 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miejscowe planu 

zagospodarowania przestrzennego mają na celu ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla 

inwestycji celu publicznego, określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Większość 

z obowiązujących planów miejscowych zostało sporządzonych w celu wyznaczenia terenów 

mieszkaniowych oraz usługowych. 

 

Opracowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

Na terenie gminy Białobrzegi w chwili obecnej nie są opracowywane nowe miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego. 
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Schemat 4. Granice obowiązujących zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /opracowanie własne/ 

 

 

 Decyzje o warunkach zabudowy 2.3

Po dniu 1 stycznia 2004 r. realizacja zamierzeń inwestycyjnych na terenach, gdzie plany 

straciły ważność wymaga uzyskania: 

a) Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji użyteczności publicznych  

w trybie określonym w art. 50-58 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

b) Wydania decyzji o warunkach zabudowy dla pozostałych zamierzeń w trybie określonym  

w art. 59 – 67 ustawy.  
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Lp. Znak sprawy 
Data 

wydania 
decyzji 

Rodzaj inwestycji 
Wnioskowany 

teren 
Uwagi 

1. GPGGiOŚ.6730.2.2013 10.02.2013 zabudowa zagrodowa 

 budowa stawu rybnego; 

działka nr 1664/6 
położona w 
miejscowości 
Sucha; 

 
- 

2. GPGGiOŚ.6730.1.2014 26.02.2014  zabudowa usługowa 

 zmiana linii zabudowy, 
rozbudowa budynku stacji 
obsługi, budowa 
zadaszenia nad 
dystrybutorami budowa 
infrastruktury technicznej 
– dystrybutorów, 
zbiorników paliw płynnych 
i LPG oraz rurociągów 
wewnętrznych 

działki nr nr 
1647/3, 1648/3, 
1799/2 położone 
w miejscowości 
Sucha; 

 
 
przeniesienie 

3. GPGGiOŚ.6730.2.2014 26.02.2014  zabudowa usługowa 

 budowa stacji paliw oraz 
budynku gospodarczego 
wraz z infrastrukturą; 

działki nr nr 
1647/3, 1799/1, 
1647/1 położone 
w miejscowości 
Sucha;  

 
przeniesienie 

4. GPGGiOŚ.6730.3.2014 05.09.2014 obiekt infrastruktury 
technicznej 

 budowa napowietrznej 
stacji transformatorowej, 
budowa linii kablowej SN, 
budowa linii kablowej NN; 

części działek nr 
nr 1647/3, 
1648/3, 1799/2 
położone w 
miejscowości 
Sucha; 

 
- 

5. GPGGiOK.6730.4.2014 20.01.2015  zabudowa zagrodowa 

 budowa budynku 
gospodarczego wraz z 
infrastrukturą techniczną; 

działka nr 1664/6 
położona w 
miejscowości 
Sucha;  

 
- 

6. GPGGiOK.6730.4.2014 10.04.2015 zabudowa zagrodowa 

 budowa budynku 
gospodarczego wraz z 
infrastrukturą techniczną; 

działka nr 1664/6 
położona w 
miejscowości 
Sucha; 

zmiana 

7. GPGGiOK.6730.5.2014 23.01.2015  zabudowa usługowa 

 budowa reklamy świetlnej 
dla restauracji i motelu; 

działka nr 1664/6 
położona w 
miejscowości 
Sucha; 

 
odmowa 

8. GPGGiOK.6730.1.2015 26.11.2015  zabudowa usługowa 

 budowa stacji paliw PKN 
ORLEN S.A. wraz z 
infrastrukturą 
towarzyszącą; 

część działki nr 
1646/6 położona 
w miejscowości 
Sucha; 

 
- 

9. GPGGiOK.6730.1.2016 22.03.2016  zabudowa usługowa 

 budowa stacji paliw PKN 
ORLEN S.A. wraz z 
infrastrukturą 
towarzyszącą; 

działka nr 1664/6 
położona w 
miejscowości 
Sucha; 

 
zmiana 

10. GPGGiOK.6730.2.2016 15.04.2016  zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

 zmiana sposobu 
użytkowania budynku 
usługowego na budynek 

część działki nr 
1654/4 położona 
w miejscowości 
Sucha; 

 
- 
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mieszkalny; 

11. GPGGiOK.6730.3.2016 
ZPiN.6730.4.2016 

08.05.2017  zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

 budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego; 

część działki nr 
1650/3 położona 
w miejscowości 
Sucha; 

 
- 

12. ZPiN.6730.1.2017 07.06.2017  zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

 zmiana sposobu 
użytkowania budynku 
usługowego na budynek 
mieszkalny; 

działka nr 1654/4 
położona w 
miejscowości 
Sucha; 

 
przeniesienie 

13. ZPiN.6730.2.2017 26.09.2017  zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

 budowa budynku 
gospodarczego; 

działka nr 1/4 
położona w 
miejscowości 
Kamień; 

- 

14. ZPiN.6730.3.2017 18.09.2017  zabudowa usługowa 

 rozbudowa budynku 
usługowego o część 
hotelową z salą 
bankietową; 

część działki nr 
1646/6 położona 
w miejscowości 
Sucha; 

 
- 

 

Tabela 4. Zestawienie wydanych decyzji o warunkach zabudowy w okresie 2013 – 2017. 

 

Należy podkreślić, iż decyzje o warunkach zabudowy mogą zostać wydane niezależnie od 

posiadanego prawa do nieruchomości przez wnioskującego, nie są wiec wiernym odzwierciedleniem 

zmian w zagospodarowaniu terenu, wskazują jednak na zainteresowanie danymi lokalizacjami. 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wpływają na zapewnianie wyposażenia nowych 

terenów inwestycyjnych w infrastrukturę techniczną, ich rozmieszczenie powinno być więc zbieżne  

z lokalizacją nowej zabudowy. 

  Decyzje wydaje burmistrz z tym, że projekty decyzji przygotowują osoby uprawnione 

do sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie art. 5 oraz 50 ust. 4  

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst  

jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami). Przygotowanie decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wymaga sporządzenia pracochłonnej analizy 

terenu. Natomiast ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 880 z późniejszymi zmianami)  

z dnia 17 lipca 2010 r. nałożyła na gminy obowiązek wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji  

inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od daty złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji. 

Natomiast przekroczenie tego terminu wiąże się z obowiązkiem wymierzenia gminie kary pieniężnej 

w kwocie 500 zł za każdy dzień zwłoki (art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym). 

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy na inne zamierzenia niż cel publiczny jest możliwe 

pod warunkiem spełnienia warunku tzw. „dobrego sąsiedztwa”, zapewnienia dostępu do drogi 

publicznej i wykazanie, że istniejące i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla 

zamierzenia budowlanego. Kilkunastoletnie funkcjonowanie ustawy z jej stale zmieniającą się 

interpretacją przepisów przez sądy administracyjne, doprowadziły do częstej lokalizacji zabudowy  

w sposób burzący ład przestrzenny. W związku z tym, że gmina Białobrzegi oprała swoją politykę 

planowania przestrzennego na ustaleniach miejscowych planów na przeważającym obszarze 

(97,86%) opisana sytuacja nie występuje na obszarze gminy.  
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W przedmiotowej analizie wzięto pod uwagę decyzje o warunkach zabudowy i decyzje 

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydane w okresie od 2013 roku do 2017 roku. W tym czasie 

Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi wydał 8 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 1 odmowną, 3 

zmiany decyzji o warunkach zabudowy oraz 3 decyzje w sprawie przeniesienia ostatecznej decyzji na 

rzecz innej osoby/podmiotu. W przeważającej części, bo 13 decyzji wydanych zostało dla inwestycji 

planowanych w miejscowości Sucha, 1 decyzję - w miejscowości Kamień.   

Wydane decyzje o warunkach zabudowy dotyczyły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

zagrodowej, i usługowej oraz obiektów infrastruktury technicznej.  

Przeznaczenie w decyzji o warunkach zabudowy Liczba decyzji 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 3 + 1 przeniesienie 

Zabudowa zagrodowa 2 + 1 zmiana 

Zabudowa usługowa 1 + 1 odmowa +2 przeniesienia + 2 zmiany 

Infrastruktura techniczna 1 

 
Tabela 5. Zestawienie wydanych decyzji o warunkach zabudowy w okresie 2013 – 2017 w podziale na rodzaj inwestycji. 

 

 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2.4

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wpływają na zapewnianie wyposażenia 

nowych terenów inwestycyjnych w infrastrukturę techniczną, ich rozmieszczenie powinno być więc 

zbieżne z lokalizacją nowej zabudowy. W związku z ogromnym pokryciem powierzchni gminy 

miejscowymi planami, w badanym okresie, a dokładnie w 2015 roku wydane zostały 2 decyzje  

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczyły 

miejscowości Sucha. 

 

Lp. Znak sprawy Data 
wydania 
decyzji 

Rodzaj inwestycji Wnioskowany teren 

1. GPGGiOK.6733.1.2015 14.07.2015 r.  Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej 
wraz z 
odgałęzieniami do 
posesji; 

działki nr nr 1643/4, 1643/5, 

1643/8, 1644/5, 1645/3, 1646/6, 

1647/3, 1648/3, 1649/1, 1650/2, 

1650/3, 1651/2, 1652/3, 1653/3, 

1654/4, 1654/5, 1654/6, 1655/4, 

1655/6, 1655/7, 1655/9, 1656/6, 

1656/8, 1656/10, 1656/12, 1761, 

1793/2, 1795/3, 1796/3, 1645/1 

położone w miejscowości Sucha; 

2. GPGGiOK.6733.2.2015 26.11.2015 r.  Budowa stacji 
transformatorowej 
STS KUO 20/250 
wraz z zasilaniem 
linią kablową 15 kV; 

działki nr nr 1643/7, 1644/2, 
1645/2 i części działek nr nr 
1645/3, 1646/5, 1646/6 położone 
w miejscowości Sucha; 

 
Tabela 6. Zestawienie wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013 – 2017. 
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 Analiza wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planów miejscowych 2.5

i zmiany studium 

 

Zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po podjęciu 

uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium lub planu miejscowego, należy ogłosić 

termin składania wniosków do wyżej wymienionych opracowań. Wnioski te są rozpatrywane podczas 

procedury sporządzania zmiany studium lub planu miejscowego. Dotyczy to zarówno wniosków od 

osób fizycznych jak i wniosków instytucji, które wpłynęły w związku z zawiadomieniem. Poniżej  

w tabeli pokazano zestawienie wniosków do obecnie opracowywanego Studium, które zostały 

złożone w ustawowym terminie.  

Lp Numer działki Położenie Treść wniosku 

1. 417 Mikówka na budowlaną 

2. 2090 Sucha na budowlaną 

3. 543 Brzeźce na budowlaną 

4. 185 

187/1 

Szczyty na budowlane 

5. 1127 

1128 

1011 

1013/2 

1060 

1063 

Jasionna usługi nieuciążliwe tj. hotelowe, 

szkolno-wychowawcze, 

mieszkalnictwo, zabudowa zagrodowa, 

szkolna, internatowa, handlowa o pow. 

sprzedaży nie większej niż 2000m
2 

6. 157/1 

290 

Białobrzegi na zabudowę mieszkaniową 

7. 159/1 Białobrzegi na tereny MNL tereny zabudowy 

mieszkaniowej rezydencjonalnej 
 

Tabela 7. Zestawienie wniosków do opracowywanego Studium - złożone w ustawowym terminie. 

 

Do urzędu gminy wpływają także wnioski o sporządzenie zmiany studium, sporządzenie planu 

miejscowego oraz zmianę przeznaczenia terenu w już obowiązującym planie miejscowym, składane 

przez mieszkańców poza trwającymi procedurami planistycznymi. Do tutejszego Urzędu od roku 2007 

do 2017 wpłynęło 198 wniosków o zmianę Studium i planów miejscowych, najwięcej z miasta 

Białobrzegi oraz obrębu Sucha i Brzeźce. Takie działanie wydaje się być naturalne, w związku ze 

zmianami gospodarczymi, chęcią inwestowania na terenach atrakcyjnych cenowo, a przeznaczonych 

obecnie pod działalność rolniczą, inwestorzy wnioskują o zmianę przeznaczenia swoich gruntów pod 

zabudowę, najczęściej, mieszkaniową oraz usługową, dającą możliwość rozwoju działalności 

gospodarczych, które prowadzą lub zamierzają prowadzić. Wnioski ponadto dotyczą 

uszczegółowienia zapisów dotyczących przeznaczenia terenu, zwiększenia wskaźnika intensywności 

zabudowy, możliwości wydzielenia działek. 

Sporządzono schemat mapowy pokazujący obszary, na które zostały zgłoszone wnioski  

o zmianę Studium i/lub planów miejscowych w poszczególnych latach. Część wniosków została 

uwzględniona w opracowaniach - zmianach Studium i zmianach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 
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Schemat 5. Wnioski o zmianę Studium i planów miejscowych w latach 2007 – 2017 /opracowanie własne/ 

 Podsumowanie i wnioski 2.6

Przeprowadzona w niniejszym rozdziale analiza zmian w zagospodarowaniu pozwala 

wyciągnąć następujące wnioski: 

 Wysokie pokrycie powierzchni gminy miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego - 97,86 % powierzchni gminy. 
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 Decyzje o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostały 

wydane w ogromnej części dla inwestycji lokalizowanych w miejscowości Sucha. 

 Wnioski do Studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  - duża 

ilość wniosków o zmianę wyżej wymienionych opracowań wynika z chęci zmiany 

przeznaczenia terenów rolniczych, które są stosunkowo atrakcyjne na rynku 

nieruchomości na funkcję mieszkaniową i usługową. Inwestorzy wnioskują ponadto o 

szczegółowe zapisy dotyczące zwiększenia wskaźnika intensywności zabudowy, 

możliwości wydzielenia nowych działek czy rozszerzenia słownika pojęć o inny rodzaj 

usług. Sytuacja ekonomiczna, kulturowa, demograficzna będzie wymuszała zmiany 

obowiązujących opracowań. 

 

 

3 OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH 

 

 Aktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 3.1

przestrzennego z uwagi na potrzebę zrównoważonego rozwoju gminy oraz 

aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze  

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Białobrzegi przyjęte zostało Uchwałą XIII/54/99 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 8 czerwca 

1999 roku i zmienione Uchwałami: Nr VIII/46/2007 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 12 

czerwca 2007 roku, Nr VI/31/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 1 marca 2011 roku, Nr 

VII/40/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 31 marca 2011 roku, Nr X/68/2011 Rady Miasta i 

Gminy Białobrzegi z dnia 25 sierpnia 2011 roku.  

 

Stosownie do przepisu art. 6 obowiązującej uprzednio ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

o zagospodarowaniu przestrzennym studium nie jest przepisem gminnym, jednakże określa politykę 

przestrzenną gminy, stanowiąc między innymi o obszarach, dla których sporządzenie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe. Przepisy obowiązującej od 11 lipca 2003 

roku ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym doprecyzowały role studium  

w polityce przestrzennej gminy. Mimo że studium nadal nie jest przepisem prawa miejscowego, to 

jednak jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 

Studium, jako dokument ukierunkowujący wszystkie działania związane z zagospodarowaniem 

przestrzeni, pełni rolę koordynacyjną w programowaniu rozwoju miasta i gminy ustalonym w planach 

miejscowych, programach inwestycyjnych i operacyjnych. 

Studium zostało sporządzone w oparciu o przepisy art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku  

o zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany Studium natomiast w oparciu o przepisy obowiązującej 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Fragmentaryczne zmiany Studium, opracowane na podstawie obowiązującej ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, a zmieniające dokument, jakim jest obowiązujące Studium, 

sporządzony na podstawie nieobowiązującej już ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,  
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wytworzyły przeszkodę w realizacji przyjętej wizji i celów rozwoju, zniekształciły obraz zmian 

przestrzennych zachodzących w gminie i w sposób czytelny pokazały nieaktualność tego dokumentu. 

W obecnym stanie prawnym wymogi dotyczące sporządzania i zwartości studium 

uregulowane są w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy ustawy z 2003 r. wyszczególniają szerszy katalog 

uwarunkowań podlegających uzgodnieniu w studium oraz kierunków podlegających ustaleniu.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 

1233) określa zakres projektu studium w części tekstowej i graficznej, uwzględniając w szczególności 

wymogi dotyczące materiałów planistycznych, skali opracowań kartograficznych, stosowanych 

oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 

z 2017 r. poz. 519 z późniejszymi zmianami) na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy należy sporządzić opracowanie ekofizjograficzne (art. 72 

ust. 4 ww. ustawy).  

Ponadto w 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późniejszymi 

zmianami), wprowadzająca obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. Dla obowiązującego studium nie została sporządzona prognoza oddziaływania na 

środowisko oraz nie przeprowadzono procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

zgodnie z ww. ustawą. 

W dniu 18 listopada 2015 r., weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r., 

o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późniejszymi zmianami), która wprowadziła 

zmiany do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, między innymi w zakresie 

wymogów dotyczących wykonywanych analiz dotyczących potrzeb i możliwości rozwoju gminy, które 

należy uwzględnić w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,  

a także określa zakres zmian przy opracowywaniu zmiany studium. I tak zgodnie  z art. 9 ust. 3a 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana studium 

dla części gminy wymaga dokonania zarówno w części tekstowej, jak i graficznej studium, zmian  

w odniesieniu do wszystkich treści, które w wyniku wprowadzonej zmiany przestaje być aktualne,  

w szczególności zmian w zakresie określonym w art. 10 ust. 1 ustawy. 

Art. 10 ust. 1 pkt. 7 ustawy zobowiązuje do uwzględnienia w studium uwarunkowań 

wynikających z potrzeb i możliwości rozwoju gminy, a litera d tego punktu określa jako jeden 

z elementów bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. Przepisy art. 10 ust. 5 przedstawiają 

procedurę dokonywania bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Natomiast art. 10 ust. 7 

precyzuje, że określając zapotrzebowanie na nową zabudowę bierze się pod uwagę perspektywę nie 

dłuższą niż 30 lat oraz niepewność procesów rozwojowych wyrażających się możliwością zwiększenia 

zapotrzebowania w stosunku do wyniku analiz nie więcej niż 30%.  

W trakcie opracowywania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Białobrzegi” oraz jego zmian, nie obowiązywała część regulacji art. 10 ust. 1 i 2 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany głównie uszczegóławiają określony  

w ustawie sposób uwzględnienia uwarunkowań, które są elementem studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a w tym uwarunkowań wynikających z potrzeb  

i możliwości rozwoju gminy. Dodatkowo zobowiązują do uwzględnienia w opracowaniu audytu 
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krajobrazowego, obszarów rekultywacji i remediacji. Zmiana określa też sposób dokonywania bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz sposób określania zapotrzebowania na nową 

zabudowę. W związku z wyżej wskazanymi zmianami treści art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi” nie spełnia wymogów wynikających z tych 

przepisów i wymaga zmiany.  

W 2013 roku podjęto działania zmierzające do opracowania Studium. Podstawą do podjęcia prac nad 

opracowaniem Studium była Uchwała Nr XXVIII/216/2013 z dnia 29 maja 2013 roku, zmieniona 

Uchwałą Nr XXI/178/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi". Studium 

obejmuje teren zawarty w granicach administracyjnych gminy Białobrzegi. 

Obecnie projekt Studium jest na etapie uzgodnień i opiniowania. 

W projekcie Studium przyjęto zasadę zachowania ciągłości w kształtowaniu zabudowy. Zmian 

w studium dokonano w zakresie aktualizacji części dotyczącej uwarunkowań jak i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz dostosowania do obowiązujących przepisów.  

Analiza aktualności projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Białobrzegi w odniesieniu do aktualnie obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, aktualnej struktury zagospodarowania terenu oraz wydanych 

decyzji o warunkach zabudowy pokazuje, że: 

 w studium przeznaczono tereny pod zainwestowanie w formie zwartych, 

koncentrycznych obszarów wsi opartych na istniejącej strukturze przestrzennej oraz 

układzie komunikacyjnym; rezerwy terenu przeznaczone pod zabudowę w pełni 

zaspokajają potrzeby rozwojowe gminy Białobrzegi; 

 bardzo duże pokrycie obszaru gminy miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego pozwala wdrożyć przyjętą politykę przestrzenną; 

 największa presja urbanistyczna występuje w otoczeniu miasta Białobrzegi; 

 w obrębie obszarów oddalonych od miasta Białobrzegi rozwój zabudowy następuje 

w głównej mierze na terenach o zwartych i wykształconych strukturach przestrzennych, 

stanowiąc naturalne uzupełnienie jednostek osadniczych; 

 w sąsiedztwie najważniejszych ciągów komunikacyjnych, w miejscach gdzie możliwe jest 

wykonanie włączenia drogowego, zaplanowano rozwój zabudowy usługowo-

produkcyjnej; 

 ochronie powinny podlegać tereny leśne i tereny zadrzewione, a także tereny łąk  

i pastwisk (wraz z towarzyszącymi ciekami wodnymi i urządzeniami melioracji 

szczegółowej), stanowiące walor krajobrazowy i turystyczny, podnoszący atrakcyjność 

gminy jako miejsca zamieszkania oraz jako jeden z najważniejszych elementów 

ekosystemu gminy; 
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 Aktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 3.2

przestrzennego z uwagi na przepisy prawa (Ocena zgodności z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi nie spełnia 

wymogów wynikających z tych przepisów i wymaga zmiany. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

Nr XXVIII/216/2013 z dnia 29 maja 2013 roku, zmienioną Uchwałą Nr XXI/178/2016 z dnia 23 sierpnia 

2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi", przystąpiono do uaktualnienia oraz 

dostosowania Studium do obowiązujących przepisów. Studium obejmuje teren zawarty w granicach 

administracyjnych gminy Białobrzegi. 

Po uchwaleniu Studium będzie wymagało ciągłego monitoringu zachodzących w gminie zmian, 

będących skutkiem realizacji Studium i planów miejscowych, bądź też wynikających z innych 

procesów niezależnych od Studium.  

Dopiero w dłuższej perspektywie możliwa jest obiektywna ocena skutków realizacji założonej 

polityki, a w konsekwencji – ocena trafności i stopnia realizacji Studium i jego aktualności. 

 

 Aktualność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwagi 3.3

na potrzebę zrównoważonego rozwoju gminy oraz aktualne potrzeby 

społeczno-gospodarcze 

Na terenie gminy Białobrzegi obowiązuje 1 częściowa zmiana w planie ogólnym 

zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi, 3 miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego i 6 zmian tych planów, w tym 1 zmiana zmiany planu.  

Wyrokiem Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt VIII SA/wa 272/12 z dnia 29 sierpnia 2012 

roku stwierdzono nieważność uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi nr XV/82/2004 z dnia 2 marca 

2004 r. w części dotyczącej działki nr ewidencyjny 508/1, obręb Mikówka położonej w miejscowości 

Brzeźce gmina Białobrzegi w zakresie jakim oznaczono powyższą nieruchomość w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego symbolem RL, UT 1 oraz stwierdzono nieważność załącznika 

graficznego Nr 1 w części terenu oznaczonego symbolem RL, UT 1 w stosunku do działki nr 

ewidencyjny 508/1 położonej w miejscowości Brzeźce gmina Białobrzegi. 

Stosownie do przepisów art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym od dnia 1 stycznia 2004 r. utraciły moc miejscowe plany  

zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 r., natomiast  

miejscowe plany uchwalone po dniu 1 stycznia 1995 r. zachowują moc. Na terenie gminy Białobrzegi 

obowiązują ustalenia 1 częściowej zmiany w planie ogólnym i 3 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, których procedurę opracowywania rozpoczęto na podstawie 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym i w trybie tej ustawy dokończono 

oraz 6 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących części tych 

terenów opracowanych na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z pokryciem gminy w 97,86% miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego istnieje i będzie istniała potrzeba zmian tych planów. Sytuacja 

ekonomiczna, kulturowa, demograficzna będzie wymuszała zmiany obowiązujących planów.  
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Ocena obejmuje również spełnienie wymogów zawartych w art. 15 i 16 ust. 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Analizując zgodność obecnie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego z przepisami art. 15 oraz art. 16 ust. 1 aktualnie obowiązującej ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym należy uznać, że wszystkie plany odpowiadają wymogom art. 15  

i art. 16 ust. 1. Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym nie 

określały w jakiej skali ma być sporządzony rysunek planu i w związku z tym dwa plany sporządzone 

są w skali 1:10 000 i dwa w skali 1:5 000. W art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ustalono, że plan sporządzony jest w skali 1:1 000, zaś w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach dopuszczono stosowanie map w skali 1:5 00 i 1:2 000, a w przypadku planów 

sporządzanych wyłącznie na potrzeby zalesiania gruntów lub wprowadzenia zakazu zabudowy, 

dopuszczono stosowanie map w skali 1:5 000. Zmiany treści art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które nastąpiły po ostatniej ocenie aktualności 

planów miejscowych nie spowodowały konieczności zmian w obowiązujących planach miejscowych, 

co upoważnia do stwierdzenia, że wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pod 

względem spełnienia wymogów art. 15 w/w ustawy pozostają aktualne.  

Gmina Białobrzegi prowadzi politykę przestrzenną na podstawie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Na dzień sporządzania niniejszej analizy Rada Miasta i Gminy 

Białobrzegi nie podjęła uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia zmian aktualnie 

obowiązujących planów. 

 

 Aktualność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwagi 3.4

na przepisy prawa (Ocena zgodności z art. 15 oraz art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym) 

Wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Białobrzegi oraz ich 

zmiany są dokumentami obowiązującymi. 

Art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym zawiera katalog ustaleń, które należy obowiązkowo określić w planie miejscowym, 

natomiast w pkt. 3 wymieniono ustalenia które można określić w zależności od potrzeb. Cztery 

obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w latach 1997 i 2004-

2006 powstały w oparciu o nieobowiązującą już ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym. Zakres ich ustaleń nie odpowiada jednak wymogom obowiązującej ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie możliwa jest realizacja, oparta na zapisach, iż 

uściślenie nastąpi w decyzjach o warunkach zabudowy, ponieważ w świetle obowiązującej ustawy, 

dla terenów, gdzie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie 

wydaje się decyzji o warunkach zabudowy. Natomiast zgodnie z zapisami w tych planach możliwa jest 

realizacja inwestycji bez naruszania ładu przestrzennego. Brak niektórych ustaleń nie wpływa na 

konieczność uzupełniania planów miejscowych bądź ich zmiany, nie powoduje, że ich ustalenia są 

niewłaściwe.  
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Sześć zmian planów w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym i zawierają wszystkie elementy wymienione w art. 15 (zarówno 

w części tekstowej jak i graficznej).  

Plany, które zostały uchwalone przed wejściem w życie zmiany ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871), nie posiadają 

określonej maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy, obecnie wymaganej przepisami.  

W planach określono jednak maksymalną powierzchnię zabudowy oraz liczbę kondygnacji 

nadziemnych, co jest wystarczające do ich funkcjonowania bez konieczności dostosowywania do 

aktualnych przepisów. Wprowadzone zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego wprowadziły nowe ustalenia dla terenów objętych zmianą planu, zgodne  

z obowiązującym brzmieniem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Ewentualne zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymagają 

uwzględnienia aktualnego porządku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów, w tym 

z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uaktualnione powinny zostać także 

granice i ustalenia dla terenów występowania obszarów chronionych. 

 

4 WYTYCZNE DLA DALSZYCH PRAC PLANISTYCZNYCH 

 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 4.1

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Białobrzegi, uchwalone Uchwałą XIII/54/99 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 8 czerwca 1999 

roku i zmienione Uchwałami: Nr VIII/46/2007 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 12 czerwca 

2007 roku, Nr VI/31/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 1 marca 2011 roku, Nr VII/40/2011 

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 31 marca 2011 roku, Nr X/68/2011 Rady Miasta i Gminy 

Białobrzegi z dnia 25 sierpnia 2011 roku nie spełnia wymogów wynikających z obowiązujących 

przepisów i wymaga aktualizacji.  

Podstawą do podjęcia prac nad opracowaniem Studium zgodnego z obowiązującymi przepisami  

i zapotrzebowaniem gminy jest Uchwała Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XXVIII/216/2013 z dnia 

29 maja 2013 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXI/178/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Białobrzegi".  

Studium obejmuje teren zawarty w granicach administracyjnych gminy Białobrzegi. 

Należy uznać, że na tym etapie, udostępniony projekt Studium zawiera wszystkie wymagane 

przepisami prawa elementy. 
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 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 4.2

 

97,86% powierzchni gminy Białobrzegi objęte jest obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. Praktycznie całość inwestycji na obszarze gminy realizowana jest 

na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co skutecznie zapobiega 

powstawaniu przypadkowej, burzącej ład przestrzenny zabudowy. Polityka prowadzona na 

ustaleniach miejscowych planów prowadzi ponadto do ochrony powiązań przyrodniczych na terenie 

gminy. W zakresie aktualności w aspekcie społeczno-gospodarczym, a także z punktu widzenia 

potrzeb mieszkańców i gminy oraz zgodności z dokumentami wyższego miejscowe plany mogą 

wymagać podjęcia działań w kierunku zmiany ich zapisów, po wcześniejszych analizach zasadności do 

sporządzenia zmian. Na dzień dzisiejszy należy uznać, że plany są aktualne. 

 

 Proponowany wieloletni program sporządzania planów miejscowych 4.3

Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

stanowi pewnego rodzaju szkic działań oraz polityki przestrzennej jaka ma być prowadzona przez 

władze samorządowe.  

Wieloletni program dla gminy Białobrzegi zakłada sukcesywne sporządzanie nowych planów  

i zmian obowiązujących planów, zgodnie z obraną przez gminę polityką przestrzenną oraz 

sygnalizowanymi potrzebami w zakresie zmiany aktualnego przeznaczenia terenu.  

Aktualnie nie są prowadzone prace planistyczne związane z uchwaleniem nowych planów 

miejscowych lub zmian obowiązujących planów. Obowiązujące na terenie gminy Białobrzegi plany 

miejscowe pozostają aktualne, przy czym możliwe jest wprowadzenie ich zmiany całościowej lub 

punktowych, w zależności od zamierzeń i potrzeb rozwojowych gminy Białobrzegi. 

Obszary przyszłych prac planistycznych określone są i będą głównie przez nowe wnioski  

o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzaną analizę zasadności 

przystąpienia do sporządzenia zmiany planów miejscowych, dostępność materiałów geodezyjnych 

oraz spójność przewidywanych rozwiązań z „nowym”, aktualizowanym Studium. Należy zaznaczyć, że 

jako priorytetowe wskazuje się sporządzenie zmian miejscowych planów dla obszarów, na których: 

 występuje zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne o różnym przeznaczeniu,  

a obowiązujące uwarunkowania formalno – prawne oraz środowiskowe umożliwiają 

zmianę funkcji; 

 konieczna jest ochrona terenów cennych przyrodniczo lub atrakcyjnych pod 

względem rekreacyjno – wypoczynkowych, dla których wskazane w aktualizowanym 

Studium funkcje kierunkowe wyłączą je z możliwości zabudowy lub te możliwość  

w znaczny sposób ograniczą; 

 wyznaczone zostały obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 

Uchwalanie ewentualnych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powinno 

być realizowane sukcesywnie w liczbie i kolejności zależnej od potrzeb inwestycyjnych 

wnioskujących, uzasadnionej społecznymi i ekonomicznymi względami (w tym kondycją budżetu 
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gminy oraz koniecznością ochrony celu publicznego). Należy wziąć pod uwagę, że niektóre plany będą 

musiały być sporządzane jako pilne, co może wpłynąć na opóźnienia w opracowaniu pozostałych 

planów. Zakres merytoryczny uwzględniania wniosków o zmianę miejscowych planów określany 

będzie w trakcie sporządzania projektu planu. Jako obszar możliwych prac planistycznych określa się 

całą gminę Białobrzegi. Dokładne określenie granic nowych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego lub zmian, dla których możliwe będą prace planistyczne, nastąpi na etapie 

prowadzonych analiz i zostanie określone w uchwałach Rady Miasta i Gminy Białobrzegi w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia tych planów. W celu racjonalnego wykorzystania obszarów 

rozwojowych, optymalizacji skutków finansowych oraz ochrony środowiska zaleca się następujące 

etapy podejmowania procedur planistycznych: 

 etap I – tereny zabudowy istniejącej z możliwością dogęszczania i przekształceń; tereny 

rozwoju zabudowy i zagospodarowania posiadające bezpośredni dostęp do drogi publicznej  

z istniejącym uzbrojeniem; tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej; 

 etap II – tereny rozwojowe zabudowy, dla których są projektowane i realizowane inwestycje 

z zakresu infrastruktury; 

 etap III – tereny perspektywicznego rozwoju zabudowy – bez projektów uzbrojenia  

w infrastrukturę techniczną; istnieje możliwość realizowania inwestycji po uprzednim 

uzbrojeniu terenu. 

 

5 PODSUMOWANIE 

 

 

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Białobrzegi przedstawia w sposób 

analityczny zagadnienia dotyczące zmian w strukturze zagospodarowania przestrzennego.  

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Białobrzegi nie jest aktualne pod względem merytorycznym, nie spełnia wymagań określonych  

w aktualnie obowiązującej ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz w innych obowiązujących przepisach. Słuszność rozpoczęcia aktualnie trwającej 

procedury sporządzania „nowej edycji” Studium wynika z wpłynięcia do Urzędu Miasta i Gminy 

Białobrzegi około dwustu wniosków o zmianę przeznaczenia terenu od właścicieli działek z obszaru 

całej gminy, sporządzenia i uchwalenia nowych dokumentów strategicznych określających politykę 

przestrzenną gminy, powiatu i województwa. W aktualnie sporządzanym projekcie Studium należy 

uwzględnić zmieniające się potrzeby i możliwości rozwojowe gminy oraz wymagania dotyczące 

zakresu i formy Studium określone w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późniejszymi 

zmianami) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 

r. Nr 118, poz. 1233). Sporządzenie aktualizacji Studium wiąże się również z koniecznością 

sporządzenia opracowanie ekofizjograficznego, obowiązkiem przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. W dniu 18 listopada 2015 r., weszła w życie ustawa z dnia  

9 października 2015 r., o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późniejszymi 
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zmianami), która wprowadziła zmiany do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

między innymi w zakresie wymogów dotyczących wykonywanych analiz dotyczących potrzeb  

i możliwości rozwoju gminy, które należy uwzględnić w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, a także określa zakres zmian przy opracowywaniu zmiany 

studium. I tak zgodnie z art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana studium dla części gminy wymaga dokonania zarówno  

w części tekstowej, jak i graficznej studium, zmian w odniesieniu do wszystkich treści, które w wyniku 

wprowadzonej zmiany przestaje być aktualne, w szczególności zmian w zakresie określonym w art. 10 

ust. 1 ustawy. Ponadto art. 10 ust. 1 pkt. 7 ustawy zobowiązuje do uwzględnienia w studium 

uwarunkowań wynikających z potrzeb i możliwości rozwoju gminy, a litera d tego punktu określa jako 

jeden z elementów bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę.  

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowych 

planów pozostają aktualne, jednak należy podkreślić, że nie wszystkie spełniają wymogi określone  

w art. 15 ust. 2 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późniejszymi 

zmianami), co w głównej mierze wynika ze zmian, które zaszły w przepisach prawa od czasu ich 

uchwalenia, a także wymogów określonych w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach. Aktualne 

potrzeby mieszkańców i inwestorów, a także niezgodności mogące pojawić się po uchwaleniu 

„nowego” Studium, skutkować mogą koniecznością sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Sporządzone w przyszłości miejscowe plany lub zmiany planów 

muszą spełniać wymagania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym 

nowelizacje wprowadzane przez tak zwaną „ustawę krajobrazową” oraz ustawę o rewitalizacji. 

Mimo różnych podstaw prawnych na podstawie których zostały sporządzone miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego, wszystkie są opracowaniami aktualnymi i w zakresie 

formalno-prawnym nie wymagają zmiany. 

W związku z powyższym stwierdza się, że obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi jest nieaktualne. Miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego i zmiany planów pozostają aktualne. 
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6 SPISY SCHEMATÓW, TABEL, WYKRESÓW I ZAŁĄCZNIKÓW 

 

SCHEMATY: 

Schemat 1. Granice administracyjne gminy Białobrzegi /opracowanie własne/ 

Schemat 2. Granice zmian Studium /opracowanie własne/ 

Schemat 3. Granice obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – bez 

zmian /opracowanie własne/ 

Schemat 4. Granice obowiązujących zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

/opracowanie własne/ 

Schemat 5. Wnioski o zmianę Studium i planów miejscowych w latach 2007 – 2017 /opracowanie 

własne/ 

 

TABELE: 

Tabela 1. Zestawienie liczby ludności we wsiach /opracowanie Urzędu/ 

Tabela 2. Powierzchnia obrębów geodezyjnych w gminie Białobrzegi /opracowanie Urzędu/ 

Tabela 3. Zestawienie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Tabela 4. Zestawienie wydanych decyzji o warunkach zabudowy w okresie 2013 – 2017. 

Tabela 5. Zestawienie wydanych decyzji o warunkach zabudowy w okresie 2013 – 2017 w podziale 

na rodzaj inwestycji. 

Tabela 6. Zestawienie wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013 – 

2017. 

Tabela 7. Zestawienie wniosków do opracowywanego Studium - złożone w ustawowym terminie. 

 

WYKRESY: 

Wykres 1. Zestawienie liczby ludności we wsiach /opracowanie własne/ 

Wykres 2. Zestawienie liczby ludności w mieście Białobrzegi z ludnością w pozostałych 

miejscowościach gminy Białobrzegi /opracowanie własne/ 

Wykres 3. Zestawienie powierzchni obrębów geodezyjnych w gminie Białobrzegi /opracowanie 

własne/ 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Schematy 1-5 w formacie A-3  


