
UCHWAŁA NR XL/335/2018 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 28 maja 2018 r. 
 

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. 

 
           Przewodniczący 

        Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

          Marcin Osowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
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. 


































































