
UCHWAŁA NR XXXI/260/2017
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Stanisławów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017r. poz. 1875), art. 32, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) Rada Gminy Stanisławów uchwala co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieaktualność w całości Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Stanisławów, uchwalonego uchwałą Nr XIV /76/2008 Rady Gminy Stanisławów z dnia 
17 marca 2008r., z zaleceniem przystąpienia do jego zmiany.

§ 2. Ocena aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Stanisławów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Stanisławów 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Stwierdza się aktualność w całości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Uchwała Nr IX/61/99 Rady Gminy Stanisławów, z dnia 10 czerwca 1999 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stanisławów dotyczącej 
terenów we wsi Czarna działka nr 281.

2. Uchwała Nr XII/73/99 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 października 1999r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stanisławów dotyczącej 
terenów we wsi Goździówka działka nr 38.

3. Uchwała Nr XII/72/99 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 października 1999r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stanisławów dotyczącej 
terenów we wsi Wólka Konstancja działka nr 46.

4. Uchwała Nr XX/131/00 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 października 2000r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stanisławów dotyczącej 
terenów we wsi Stanisławów działek nr nr 2214/1, 2214/2, 2214/3.

5. Uchwała Nr XX/132/00 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 października 2000r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stanisławów dotyczącej 
terenów we wsi Legacz dz. nr 430/1, 430/2, cz. dz. nr 430/5 na głębokości około 60m od rowu w kierunku 
północnym, cz. dz. nr 431 na głębokości około 140m od drogi wiejskiej do rowu.

6. Uchwała Nr XX/134/00 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 października 2000r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stanisławów dotyczącej 
terenów we wsi Lubomin dz. nr 6/3.

7. Uchwała Nr XXVII/194/01 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie

uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów 
dotyczącej terenów we wsi Kolonie Stanisławów obejmujących działkę nr 740.

8. Uchwała Nr XXVII/193/01 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stanisławów dotyczącej terenów we wsi Sokóle część działki nr 511.

9. Uchwała Nr XXVII/191/01 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stanisławów dotyczącej terenów we wsi Stanisławów obejmujących część działek 652/1 i 980/1.

10. Uchwała Nr XXVII/192/01 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stanisławów dotyczącej terenów we wsi Stanisławów działka nr 2363.
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11. Uchwała Nr XXVII/195/01 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stanisławów dotyczącej terenów we wsi Zalesie działka nr 125/4.

12. Uchwała Nr XXXIV/247/02 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 kwietnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stanisławów dotyczącej części wsi Stanisławów.

13. Uchwała Nr XXXVII/267/ Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej 
terenów we wsi Ciopan działek nr 302/1, 294/1, 294/2, 301/3, 301/2, 293/2, 293/1, 292/4, 292/7, 292/6, 292/3, 
292/8, 301/4, 295/1, 292/9, 292/5.

14. Uchwała Nr XXXVII/268/02 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stanisławów dotyczącej części wsi Stanisławów obejmującej działki nr 3091 i 3092.

15. Uchwała Nr XXXVIII/272/02 Rady Gminy Stanisławów z dnia 7 października 2002r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów 
dotyczącej terenów w części wsi Cisówka obejmujących działki nr 298/1,298/2,298/3 i 299.

16. Uchwała Nr IV/23/02 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej 
terenów części wsi Retków dz. nr 840, 841, 842, 672, 673, 676, 677, 685, cz. 686, 692, cz.693, 699, cz.700, 
705, cz.707, 713, cz.714, 720, cz.721, 726, 731, 736 i cz.741/1 oraz terenów części wsi Ciopan dz. nr 4, 5, 6, 7, 
406 i 407.

17. Uchwała Nr IV/22/02 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej 
terenów w części wsi Sokóle obejmującej działkę nr 612.

18. Uchwała Nr VIII/54/03 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej części 
wsi Stanisławów.

19. Uchwała NR XXIV/130/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16.04.2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV 
Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 
400 kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów.

20. Uchwała NR XXVIII/148/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 sierpnia 2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400kV  Miłosna – Siedlce Ujrzanów 
dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska, Szymankowszczyzna, Czarna, Porąb, 
gmina Stanisławów

21. Uchwała NR IX/37/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymankowszczyzna Gmina Stanisławów.

§ 4. Stwierdza się potrzebę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
miejscowości Stanisławów, gm. Stanisławów, po uprzedniej aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów. 

§ 5. Stwierdza się potrzebę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stanisławów dla części wsi Ładzyń, przyjętego uchwałą Nr XXXVI/238/06 Rady Gminy Stanisławów z dnia 
14 września 2006 r. oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów dla 
części wsi Pustelnik, przyjętego uchwałą Nr XXXVI/237/06 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 września 
2006 r. po uprzedniej aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stanisławów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król
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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.  

Niniejsza analiza została opracowana w celu zweryfikowania i oceny prowadzonej w 

gminie Stanisławów polityki planowania przestrzennego w czasie trwania obecnej kadencji  

(2014- 2018).  

1.1. Podstawa formalno- prawna, cel i przedmiot opracowania  

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 2017r., 

poz. 1073), 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 

 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. 

                                                           
1 Art. 27.” Zmiana  studium  lub  planu  miejscowego  następuje  w takim trybie, w jakim są one uchwalane.” 
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 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.”. 

 

Wyniki tej analizy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej, Wójt gminy Stanisławów przekazuje Radzie Gminnej co najmniej raz w 

czasie jej kadencji.  

Zgodnie z aktualnymi zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

ocena aktualności jest wymaganym dokumentem, na podstawie którego podejmuje się 

uchwały inicjujące sporządzenie studium lub planu (w tym również zmian tych 

dokumentów).  

Celem opracowania oceny aktualności obowiązującego w gminie Stanisławów Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego jest wskazanie zmian, jakie zaszły w przestrzeni Gminy w 

czasie bieżącej kadencji Rady Gminy, ocena aktualności dokumentów planistycznych i ich 

przydatności w realizacji założonych celów oraz określenie kierunków i zasad kształtowania 

przyszłej polityki przestrzennej Gminy. 

W ramach niniejszej analizy oceniono zgodność ustaleń Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stanisławów (Uchwała Nr XIV /76/2008 

Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 marca 2008r.) oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego z faktycznym stanem zagospodarowania Gminy, 

potrzebami inwestycyjnymi 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 aktualizowania i tworzenia nowych planów 

miejscowych. Przeanalizowano również złożone przez mieszkańców wnioski w sprawie 

zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Na podstawie dokonanych analiz określono obszary wymagające działań planistycznych 

oraz zaproponowano wieloletni harmonogram takich prac. 

1.2. Przedmiot i zakres analizy 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza:  

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Stanisławów, zatwierdzone uchwałą Nr XIV /76/2008 Rady Gminy Stanisławów z dnia 

17 marca 2008r., złożone z części tekstowej- załącznik Nr 1 oraz rysunku Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego- załącznik Nr 2 w skali 1: 10 000, zwane dalej 

Studium. Wykonano również część graficzną Uwarunkowania w skali 1: 10 000, która 

nie była przedmiotem uchwały.  
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 Obowiązujących planów miejscowych:  

- UCHWAŁA Nr IX/61/99 RADY GMINY W STANISŁAWOWIE, z dnia 10 czerwca 1999 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Stanisławów dotyczącej terenów we wsi Czarna działka nr 281, 

- UCHWAŁA Nr XII/73/99 RADY GMINY W STANISŁAWOWIE z dnia 25 października 

1999r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Stanisławów dotyczącej terenów we wsi 

Goździówka działka nr 38, 

- UCHWAŁA Nr XII/72/99 RADY GMINY W STANISŁAWOWIE z dnia 25 października 

1999r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Stanisławów dotyczącej terenów we wsi 

Wólka Konstancja działka nr 46, 

- UCHWAŁA Nr XX/131/00 RADY GMINY W STANISŁAWOWIE z dnia 9 października 

2000r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Stanisławów dotyczącej terenów we wsi 

Stanisławów działek nr nr 2214/1, 2214/2, 2214/3, 

- UCHWAŁA Nr XX/132/00 RADY GMINY W STANISŁAWOWIE z dnia 9 października 

2000r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Stanisławów dotyczącej terenów we wsi 

Legacz dz. nr 430/1, 430/2, cz. dz. nr 430/5 na głębokości około 60m od rowu w 

kierunku północnym, cz. dz. nr 431 na głębokości około 140m od drogi wiejskiej do 

rowu, 

- UCHWAŁA Nr XX/134/00 RADY GMINY W STANISŁAWOWIE z dnia 9 października 

2000r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Stanisławów dotyczącej terenów we wsi 

Lubomin dz. nr 6/3, 

- UCHWAŁA Nr XXVII/194/01 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 czerwca 2001 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej terenów we wsi Kol. Stanisławów 

obejmujących działkę nr 740, 

- UCHWAŁA Nr XXVII/193/01 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 czerwca 2001 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej terenów we wsi Sokóle część działki nr 

511, 

- UCHWAŁA Nr XXVII/191/01 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 czerwca 2001 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej terenów we wsi Stanisławów 

obejmujących część działek 652/1 i 980/1, 

- UCHWAŁA Nr XXVII/192/01 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 czerwca 2001 r. 
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w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej terenów we wsi Stanisławów działka 

nr 2363, 

- UCHWAŁA Nr XXVII/195/01 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 czerwca 2001 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej terenów we wsi Zalesie działka nr 

125/4, 

- UCHWAŁA Nr XXXIV/247/02 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 kwietnia 2002 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej części wsi Stanisławów, 

- UCHWAŁA Nr XXXVII/267/02 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2002 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej terenów we wsi Ciopan działek nr 

302/1, 294/1, 294/2, 301/3, 301/2, 293/2, 293/1, 292/4, 292/7, 292/6, 292/3, 292/8, 

301/4, 295/1, 292/9, 292/5, 

- UCHWAŁA Nr XXXVII/268/02 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2002 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej części wsi Stanisławów obejmującej 

działki nr 3091 i 3092, 

- UCHWAŁA Nr XXXVIII/272/02 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 października 

2002r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej terenów w części 

wsi Cisówka obejmujących działki nr 298/1,298/2,298/3 i 299, 

- UCHWAŁA Nr IV/23/02 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2002 r. w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej terenów części wsi Retków dz.nr nr 

840, 841, 842, 672, 673, 676, 677, 685, cz.686, 692, cz.693, 699, cz.700, 705, cz.707, 

713, cz.714, 720, cz.721, 726, 731, 736 i cz.741/1 oraz terenów części wsi Ciopan 

dz.nr nr 4, 5, 6, 7, 406 i 407, 

- UCHWAŁA Nr IV/22/02 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2002 r. w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej terenów w części wsi Sokóle 

obejmującej działkę nr 612, 

- UCHWAŁA Nr VIII/54/03 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 czerwca 2003 r. w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej części wsi Stanisławów, 

- UCHWAŁA Nr XXXVI/238/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 września 2006 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Stanisławów dla części wsi Ładzyń, 

- UCHWAŁA Nr XXXVI/237/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 września 2006 r. 
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w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Stanisławów dla części wsi Pustelnik, 

- UCHWAŁA NR XXIV/130/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16.04.2013 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację 

elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą 

linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV dla części wsi: Wólka 

Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów, 

- UCHWAŁA NR XXVIII/148/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 sierpnia 2013 

r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV  

Miłosna – Siedlce Ujrzanów dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka 

Czarnińska, Szymankowszczyzna, Czarna, Porąb, gmina Stanisławów, 

- UCHWAŁA NR IX/37/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

wsi Szymankowszczyzna Gmina Stanisławów, 

 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będącego w trakcie 

procedury planistycznej: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części 

wsi Stanisławów, Mały Stanisławów i Prądzewo- Kopaczewo, gm. Stanisławów oraz 

miejscowy plan zagospodarowania wsi Retków gm. Stanisławów.  

 Kopii rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 

oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanych w latach 

2015- 2017, 

 Kopii złożonych wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (2014- 2017r.)  

1.3. Sytuacja prawna – najważniejsze zmiany przepisów z zakresu gospodarki 

przestrzennej 

Podstawowym aktem prawa w zakresie planowania przestrzennego jest ustawa  

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

poz. 1073). W okresie obowiązywania Studium wprowadzonych zostało szereg nowelizacji 

ustawy, które zmieniły zakres regulacji i tryb sporządzania dokumentów planistycznych.  

Kluczowe nowelizacje ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które w 

istotnym stopniu zaważyły na treści i trybie sporządzania dokumentów planistycznych to: 

 Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 1238 ze zm.): 

- m. in. do studium wprowadzono obowiązek uwzględnienia uwarunkowań wynikających 

z występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz 

udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla. 

 Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446 ze zm.):  
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- wprowadzono obowiązek uwzględniania w planie miejscowym miejsc przeznaczonych 

na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. 

 Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju oraz niektórych innych ustawa (Dz. U. z 2014 r. poz. 379): 

- do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono pojęcie 

„obszaru funkcjonalnego” i ustalono obowiązek ustosunkowania się do występowania takich 

obszarów w gminie. 

 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o Prawo geologiczne i górnicze oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1133 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U z 2015 r. poz. 774 ze zm.): 

- do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono pojęcia 

reklamy, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego, szyldu, krajobrazu, krajobrazu 

priorytetowego, 

- do studium wprowadzono obowiązek uwzględnienia w uwarunkowaniach oceny stanu 

krajobrazu kulturowego oraz rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym 

lub określenia przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych, 

- w planie miejscowym wprowadzono obowiązek określania zasad kształtowania 

krajobrazu, w tym krajobrazów kulturowych, 

- Radzie Gminy przypisano możliwość ustalenia w formie uchwały zasad i warunków 

sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 

ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów, z jakich mogą być 

wykonane. Uchylono jednocześnie ten obowiązek zamieszczony w art. 15 ust.3 pkt 9 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) 

 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1713). 

- wprowadzono do studium obowiązek określania obszarów, na których mogą być 

sytuowane obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (jeżeli się takowe w 

gminie przewiduje). 

 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023): 

- podkreślono obowiązek uwzględniania w planowaniu przestrzennym zapewnienia 

udziału społeczeństwa, zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych i 

potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności, 

- w przeznaczeniu terenu organ ma ważyć interes publiczny i interesy prywatne, 

-w kształtowaniu struktur przestrzennych organ ma dążyć do minimalizowania 

transportochłonności układu przestrzennego, 

- organ ma dążyć maksymalnie publicznego transportu zbiorowego, 
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- już w studium gminy nową zabudowę lokalizować w obrębie wykształconych zwartych 

struktur przestrzennych, zaś nowe tereny wolno wyznaczać jedynie przy braku dostatecznej 

ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy, przy czym w pierwszej kolejności 

na obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy tj. odpowiednio 

uzbrojonych, 

- zmiana studium wymaga dokonania zarówno w tekście jak i w części graficznej 

wszystkich zmian, które w wyniku wprowadzonych zmian przestają być aktualne, 

- w studium należy określić uwarunkowania wynikające w szczególności z potrzeb i 

możliwości rozwoju gminy uwzględniających w szczególności analizy ekonomiczne, 

środowiskowe i społeczne, prognozy demograficzne, możliwości finansowania przez gminę 

sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz bilans terenów przeznaczonych pod 

zabudowę, 

- w studium uwzględnia się obszary zdegradowane oraz wymagające remediacji, 

- określając zapotrzebowanie na nową zabudowę bierze się pod uwagę perspektywę nie 

dłuższą niż 30 lat oraz niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością 

zwiększenia zapotrzebowania w stosunku do wyników analiz nie więcej niż 30 %. 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), 

Art. 88d. 2. Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się w szczególności: 

1) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz 

na 500 lat lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia 

ekstremalnego; 

2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią; 

3) obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku: 

b) zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, 

e) zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwsztormowego. 

Art. 88f. 4. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej, przekazują mapy 

zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego: 

5) właściwym wójtom (burmistrzom, prezydentom miast); 

5. Przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka 

powodziowego granice obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, można uwzględniać 

w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz 

w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach 

zabudowy. 
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2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stanisławów 

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 2017r. poz. 1073), 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 2017r., poz. 1073), 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; 

6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 
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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; 

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; 
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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 przepisów 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 Stanisławów (uchwała Nr  XIV /76/2008 Rady Gminy  Stanisławów z 

dnia 17 marca  2008 r.) zostało uchwalone pod rządami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U. Nr 80 poz. 717 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). Funkcjonuje ono 

od 9 lat. Poprzednie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Stanisławów, przyjęte uchwałą nr 28/99 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 lutego 

1999., funkcjonowało przez 9 lat.  

2.1. Ocena prawna Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stanisławów 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Stanisławów, obejmujące obszar całej gminy, zostało opracowane na podstawie 

uchwały Nr XXXIII/214/06 Rady Gminy Stanisławów  z dnia  8 kwietnia 2006r. 

 

 ANALIZA ZGODNOŚCI STUDIUM Z ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ZAKRESU 

PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPDAOROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY   

Aktualnie obowiązującym dokumentem określającym wymagany zakres projektu studium 

jest 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) - zwane dalej rozporządzeniem. 

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia projekt studium powinien zawierać:  

1) część określającą uwarunkowania (sporządzoną zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) w formie tekstowej i 

graficznej,  
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2) część tekstową zawierającą ustalenia określające kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy (zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy),  

3) rysunek przedstawiający w formie graficznej ustalenia określające kierunki 

zagospodarowania przestrzennego gminy, a także granice obszarów, o których mowa w art. 

10 ust. 2 ww. ustawy, 

4) uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu 

studium. 

W zakresie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zakres 

przedstawiony w Studium spełniał zapisy wymienione 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), 

Studium zawiera zarówno część tekstową, jak i graficzne opracowanie – Kierunki oraz 

Uwarunkowania, których grafiki w zmniejszonej skali załączono do niniejszego opracowania.  

 

 ANALIZA ZGODNOŚCI STUDIUM Z USTAWĄ O PLANOWANIU  

I ZAGOSPODAROWNAIU PRZESTRZENNYM    

Od czasu uchwalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów, przepisy ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) uległy dwukrotnej, bardzo 

znaczącej nowelizacji.  

Pierwszą gruntowną zmianą było wprowadzenie przez ustawę z dnia 3 października 

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 ze 

zm.) obowiązku wykonywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

gminnych aktów planowania przestrzennego – studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Najważniejszym elementem strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko jest prognoza oddziaływania na środowisko. Prognoza nie jest załącznikiem do 

studium uwarunkowań lub planu miejscowego i nie ma charakteru normatywnego. Jest to 

dokument o charakterze ocennym i weryfikacyjnym w odniesieniu do planowanego 

przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu. 

Dla Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stanisławów nie 

przeprowadzono strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której efektem powinna 

być Prognoza oddziaływania na środowisko. Nieznane są więc skutki wprowadzanych przez 

Studium zapisów na środowisko przyrodnicze Gminy.  

Druga  nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nastąpiła w 

wyniku wejścia w życie z dniem 18 listopada 2015r. ustawy z dnia 9 października 2015r. o 

rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 ze zm.), która wprowadziła zmiany w art. 10 ust. 1 i 2, 

określających elementy obligatoryjnie ujmowane w Studium. Obowiązkowa treść Studium 

uległa znaczącym zmianom, które wzmacniają rolę tego dokumentu w procesie planowania 

przestrzennego. Wprowadzenie m.in. wymogu oparcia się w procesach planistycznych na 
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analizach środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, wieloletniej prognozie finansowej, 

prognozach demograficznych oraz bilansie terenów przeznaczonych pod zabudowę 

umożliwia dokładniejsze określenie wizji i celów rozwoju przestrzennego uwzględniając 

realne potrzeby i możliwości Gminy.  

Brak przytoczonych zapisów w Studium, który wynika 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 Stanisławów, zgodnie z obowiązującą ustawą planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073)  

 
WYMOGI OKREŚLONE 

W USTAWIE 
OCENA 

ZGODNOŚCI 
UWAGI 

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

1) dotychczasowego 
przeznaczenia, 
zagospodarowania i 
uzbrojenia terenu 

nieaktualne  W związku z faktem, iż Studium było opracowywane ok. 10 
lat temu, większość zapisów jest nieaktualna, zarówno ze 
względu na powoływane dane, jak i rozwój sfery społeczno- 
gospodarczej Gminy, który wpłynął na zmianę formy 
przeznaczenia i zagospodarowania terenu. Nieaktualność 
zauważa się więc m.in. w podawanej strukturze 
użytkowania powierzchni Gminy i strukturze własnościowej 
gruntów. W Studium brak jest informacji o 
dotychczasowym przeznaczeniu – w tym zakresie Studium 
jest więc niezgodne z obowiązującymi przepisami. 

2) stanu ładu 
przestrzennego i 
wymogów jego 
ochrony 

nieaktualne Stan ładu przestrzennego został opisany w rozdziale dot. 
uwarunkowań wynikających z dotychczasowego 
przeznaczenia i zagospodarowania terenu, bez 
wyodrębniania oddzielnego podrozdziału. Krótka 
charakterystyka dotycząca planów miejscowych jest 
niepełna i nieaktualna wobec obecnego stanu. Dane 
dotyczące liczby wydawanych decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowaniu terenu są również 
nieaktualne.  
  

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 

Zgodnie z tekstem ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 
1073) Studium nie uwzględnia nowego brzmienia 
opisywanego punktu- brakujące zapisy dotyczą 
wprowadzenia definicji krajobrazu oraz zmiany definicji 
krajobrazu kulturowego.  
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. Nieaktualne są zaś: 
dane dotyczące lesistości, udziału użytków rolnych itp., 
wykaz form ochrony przyrody na podstawie ustawy o 
ochronie przyrody (w Studium znajdują się 3. Pomniki- 
obecnie są 2, zniesiono pomnik przyrody w miejscowości 
Zalesie; Studium nie wykazuje również obowiązującego na 
terenie gminy Stanisławów obszaru Natura 2000 
Torfowiska Czernik). Dane w zakresie zanieczyszczeń 
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poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego w 
odniesieniu do lokalnych uciążliwości i zagrożeń są 
przedawnione.  

4) stanu dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 

częściowo 
nieaktualne 

W czasie opracowywania Studium nie obowiązywało 
prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków. Wykaz podany 
jako „wykaz obiektów w ewidencji zabytków” nie jest więc 
wykazem GEZ i nie jest aktualny. Wykaz obiektów 
wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków jest 
również nieaktualny (w Studium wykazano 4. Obiekty, w 
obecnej chwili jest ich 3.).   

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

brak zapisów  Ze względu na wprowadzenie omawianego zapisu w 2015r. 
tzw. „ustawą krajobrazową” 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 

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

6) zagrożenia 
bezpieczeństwa 
ludności i jej mienia 

brak zapisów Brak zapisów odnoszących się do zagrożeń bezpieczeństwa 
ludności i jej mienia- jedyna wzmianka o podobnej treści 
odnosi się do naturalnych zagrożeń środowiska, opisanych 
w rozdziale dotyczącym środowiska przyrodniczego.  

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 
ośrodka 
wojewódzkiego,  
c) możliwości 
finansowania przez 
gminę wykonania sieci 
komunikacyjnej i 
infrastruktury 
technicznej, a także 
infrastruktury 
społecznej, służących  

brak zapisów Brak zapisów, które zostały wprowadzone ustawą o 
rewitalizacji. W przypadku aktualizacji Studium wymagać 
one będą koniecznego uzupełnienia Obecne brzmienie 
zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073), rozszerzone 
przez ustawę o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1023) 
wprowadzają do Studium obowiązek dokonania analiz 
środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, bilansu 
terenów pod zabudowę i szacowania chłonności terenów, 
które w znaczący sposób wpływają na całość polityki 
przestrzennej gminy. Ww. zapisy 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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realizacji zadań 
własnych gminy, 
d) bilans terenów 
przeznaczonych pod 
zabudowę; 

8) stanu prawnego 
gruntów 

nieaktualne Przeprowadzona na potrzeby opracowania analiza 
wykazała dezaktualizację zapisów Studium w tym zakresie. 
Dane aktualne na dzień sporządzania nie odzwierciedlają 
sytuacji obecnej.   

9) występowania 
obiektów i terenów 
chronionych na 
podstawie przepisów 
odrębnych 

brak zapisów Zapisy dotyczące  występowania obiektów i terenów 
chronionych na podstawie przepisów odrębnych występują 
w tekście, są zawarte w różnych rozdziałach. 
Przeprowadzona analiza wykazała ich nieaktualność.  

10) występowania 
obszarów naturalnych 
zagrożeń 
geologicznych 

brak zapisów Przeprowadzona analiza wykazała brak ustaleń Studium w 
ww. zakresie.  

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

brak zapisów Przeprowadzona analiza wykazała brak ustaleń Studium w 
ww. zakresie, co jednak wynika z braku występowania na 
terenie gminy udokumentowanych złóż kopalin, zasobów 
wód podziemnych oraz udokumentowanych kompleksów 
podziemnego składowania dwutlenku węgla. Brak zapisów 
wynikający z ww. uwarunkowań nie wpływa więc na 
aktualność dokumentu.   

12) występowania 
terenów górniczych 
wyznaczonych na 
podstawie przepisów 
odrębnych 

brak zapisów Przeprowadzona analiza wykazała brak ustaleń Studium w 
ww. zakresie, co jednak wynika z braku występowania 
terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów 
odrębnych. Brak zapisów wynikający z ww. uwarunkowań 
nie wpływa więc na aktualność dokumentu.   

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

nieaktualne Studium wymaga aktualizacji danych w zakresie elementów 
infrastruktury technicznej, które w minionych latach zostały 
poddane modyfikacjom (gospodarka ściekami, 
zaopatrzenia gminy w energię elektryczną, wodociąg, 
kanalizację deszczową oraz gospodarki odpadami zgodnie  
z przyjętymi dokumentami).  

14) zadań służących 
realizacji 
ponadlokalnych celów 
publicznych 

brak zapisów Przeprowadzona analiza wykazała brak ustaleń Studium w 
ww. zakresie. 

15) wymagań dotyczących 
ochrony 
przeciwpowodziowej 

brak zapisów Przeprowadzona analiza wykazała brak ustaleń Studium w 
ww. zakresie. 

W studium określa się w szczególności:  
[KIERUNKI] 

1) uwzględniające bilans 
terenów 
przeznaczonych pod 
zabudowę, o którym 

nieaktualne Zgodnie z tekstem jednolitym ustawy (Dz. U.  
z 2017r., poz. 1073) Studium (w razie zmiany) będzie 
musiało uwzględniać kierunki zmian w strukturze 
przestrzennej Gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym 
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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; 

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.  
  

2)  uchylony   

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

nieaktualne Zgodnie z tekstem jednolitym ustawy (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073) Studium powinno uwzględniać nowe brzmienie 
opisywanego punktu, zatem, w przypadku zmiany Studium, 
obecne zapisy powinny zostać dostosowane do nowego 
brzmienia, uwzględniając definicje krajobrazu i krajobrazu 
kulturowego oraz obszary uzdrowiskowe. Aktualizacji 
wymaga również wykaz form ochrony przyrody zarówno 
wynikających z ustawy o ochronie przyrody, jak i z 
przepisów odrębnych.  

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

nieaktualne Studium wyznacza strefy ochrony konserwatorskiej i 
archeologicznej, jednak nie uwzględnia m.in.: Programu 
opieki nad zabytkami Gminy Stanisławów na lata 2013- 
2016, Gminnej Ewidencji Zabytków.  

5)  kierunki rozwoju 
systemów komunikacji 
i infrastruktury 
technicznej 

nieaktualne Z uwagi na czas, jaki minął od opracowania Studium oraz 
zmiany jakie zaszły w sferze infrastruktury i komunikacji 
Gminy, ustalenia Studium są nieaktualne.  

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

nieaktualne Wskazane inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
lokalnym zostały już w przeważającej części zrealizowane.  

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 

nieaktualne Wskazane inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym zostały wyznaczone na podstawie 
nieobowiązującego już Planu Zagospodarowania 
Województwa Mazowieckiego z 2004r. oraz część z nich 
została już zrealizowana.   
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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 

nieaktualne 
 
 

W studium wskazano graficznie obszary, dla których 
obowiązkowe jest sporządzenie planu miejscowego. 
Wyznaczono je w oparciu o przepisy odrębne, w tym 
obszary wymagające scaleń i podziału nieruchomości. W 
części tekstowej wskazano, że część terenów wyznaczonych 
w Studium posiada miejscowe plany oraz jest w trakcie 
procedury.  
 Wyznaczone obszary wymagają ponownego 
przeanalizowania i wyznaczenia ewentualnych nowych 
obszarów obowiązkowego sporządzenia planu 
miejscowego.  

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 W studium wskazano graficznie obszary zamierzonego 
sporządzenie planu miejscowego. Wyznaczono je w 
kontekście zmian przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 
na cele nierolnicze i nieleśne.  
Wyznaczone obszary wymagają ponownego 
przeanalizowania i wyznaczenia ewentualnych nowych 
obszarów obowiązkowego sporządzenia planu 
miejscowego. 

10) kierunki i zasady 
kształtowania rolniczej 
i leśnej przestrzeni 
produkcyjnej 
 

częściowo 
aktualne 

Ustalenia Studium w zakresie kształtowania rolniczej i 
leśnej przestrzeni produkcyjnej są w ogólnym odniesieniu 
poprawne, jednak wymagają modyfikacji i dostosowania do 
obecnych uwarunkowań wynikających ze stanu rolnictwa i 
leśnictwa w gminie Stanisławów.   

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

aktualne W Studium wyznaczono obszary narażone na 
niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych 
dla rzeki Czarna i rzeki Rządza na podstawie opracowanego 
”Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej” 
(Regionalny Zarząd gospodarki Wodnej). Na chwilę obecną 
nie istnieją inne źródła, na podstawie których możliwa 
byłaby aktualizacja omawianego obszaru zagrożonego 
ruchami masowymi czy powodzią.   

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

aktualne Przeprowadzona na potrzeby opracowania analiza nie 
wykazała dezaktualizacji Studium w tym zakresie. W gminie 
Stanisławów brak jest udokumentowanych złóż kopalin 
naturalnych.  

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 

aktualne Studium wskazuje na występowanie pomników zagłady i 
ich stref ochronnych, odnosząc się do części 
Uwarunkowania, w której opisano miejsca pamięci poza 
cmentarzami.  
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obozów zagłady  
(Dz. U. Nr 41, poz. 
412, z późn. zm.) 

14) obszary wymagające 
przekształceń, 
rehabilitacji, 
rekultywacji lub 
remediacji 

częściowy brak 
zapisów  

Ustawa o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1023) 
wprowadziła do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) wymóg 
określania również obszarów remediacji. W przypadku 
sporządzania zmiany Studium należy rozważyć zasadność 
wyznaczania granic takich obszarów. 

14a) obszary 
zdegradowane 

brak zapisów Ustawa o rewitalizacji ((Dz. U. z 2017r. poz. 1023.) 
wprowadziła do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) wymóg 
określania również obszarów zdegradowanych. W 
przypadku sporządzania zmiany Studium należy rozważyć 
zasadność wyznaczania granic takich obszarów.  

15) granice terenów 
zamkniętych i ich stref 
ochronnych 

częściowo 
aktualne 

Wyznaczone w Studium tereny zamknięte odnoszą się do 
terenów kolejowych. Obecnie na terenie gminy 
Stanisławów tylko tereny kolejowe stanowią tereny 
zamknięte. Zapisy Studium są więc poprawne, wymagają 
jedynie weryfikacji i sprawdzenia z aktualnie brzmiącą 
Decyzją nr 3 Ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 24 
marca 2014r. w sprawie ustalenia terenów, przez które 
przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.   

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

brak zapisów Studium nie wyznacza obszarów funkcjonalnych- brak jest 
jakiejkolwiek wzmianki w zakresie ww. obszarów.  

 

2.2. Ocena formalna Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stanisławów 

Obowiązujące ustalenia Studium są w większości nieaktualne. Ogólna charakterystyka 

gminy Stanisławów w zakresie typu gminy, uwarunkowań oraz wyznaczonych kierunków 

rozwoju przestrzennego nadal może stanowić źródło wiedzy, jednak dane statystyczne, na 

których opierają się zapisy Studium są w tej chwili nieaktualne i nie odzwierciedlają 

obecnych tendencji, zwłaszcza demograficznych oraz mieszkaniowych. Wiele elementów 

wymaga weryfikacji względem obowiązujących przepisów prawnych, a kierunek polityki 

przestrzennej dostosowania do obecnej sytuacji, w tym uwzględnienia nowego Planu 

Województwa Mazowieckiego. Ponadto, dla Studium nie przeprowadzono Strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko, a co za tym idzie, nieznane są realne skutki i wpływ 

ustaleń Studium na stan środowiska przyrodniczego w Gminie. W ramach aktualizacji należy 

również wskazać na rysunku Studium obszary gruntów i leśnych klas bonitacyjnych I- III, 

wymagających zgody na zmianę przeznaczenia, z uwzględnieniem odmownych decyzji 

Ministra Rolnictwa wydanych dla terenów w gminie Stanisławów.  
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2.3. Ocena spójności Studium z innymi dokumentami planistycznymi  

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030r. przyjęta została uchwałą  

nr 158/13 z dnia 28 października 2013r. Wskazano w niej główne wyzwania i cele rozwoju 

regionu, a także sprecyzowano kierunki działań, które mają być realizowane przez m.in. 

samorząd wojewódzki. Z uwagi na uchwalenie obowiązującego Studium kilka lat przed 

wejściem w życie Strategii, nie uwzględnia ono celów strategicznych określonych w Strategii.  

Plan zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego został przyjęty 

uchwałą nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014r. Dokument 

ten określa zasady organizacji przestrzennej województwa oraz podstawowe elementy 

układu przestrzennego w tym ich zróżnicowanie i wzajemne relacje. Plan jest elementem 

strategicznego planowania regionalnego, a jego ustalenia są spójne z kierunkami rozwoju 

określonymi w Strategii Rozwoju. Plan Zagospodarowania Województwa określa kierunki 

dotyczące dziedzictwa kulturowego, zabytków, układu komunikacyjnego, środowiska 

przyrodniczego jakie mają być obrane w polityce przestrzennej i przyszłym rozwoju 

województwa mazowieckiego. 

Wśród ustaleń planu dotyczących gminy Stanisławów należy wymienić np.:  

 W ramach polityki poprawy dostępności i efektywności transportowej województwa, 

poprzez wzmacnianie systemu powiązań drogowych: budowa obwodnicy drogi krajowej 

DK 50 (jako inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym),  

 W ramach polityki rozwoju systemów infrastruktury technicznej, w tym ukształtowania 

pierścieniowej struktury elektroenergetycznych sieci przesyłowych najwyższych napięć: 

budowa linii 400kV o relacjach m.in. Ostrołęka- Stanisławów (z częściowym 

wykorzystaniem tras istniejących 220kV), budowa stacji elektroenergetycznej 400/ 110kV 

w Stanisławowie,  ukształtowanie nowych międzyregionalnych powiązań w systemie 

przesyłowym- budowa ustalonych w KPZP 2030 400kV o relacji Siedlce- Ujrzanów linia 

Narew Stanisławów,  

 W ramach polityki rozwoju systemów infrastruktury technicznej, w tym w celu gazyfikacji 

nowych obszarów, szczególnie w peryferyjnych częściach Mazowsza oraz większego 

wykorzystania paliwa gazowego w lokalnych źródłach energii elektrycznej i cieplnej: 

budowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia Rojków (gm. Poświętne)- 

Stanisławów- Królewiec (gm. Mińsk Mazowiecki);  

Studium gminy Stanisławów uwzględnia w swoich ustaleniach powyższe inwestycje celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.  

Należy jednak podkreślić, że w obecnej chwili przystąpiono do sporządzenia kolejnej 

edycji Planu Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego.  W przypadku aktualizacji 

Studium zaleca się zapoznanie z projektem  Planu i jego nowych ustaleń w zakresie polityki 

przestrzennej wobec gminy Stanisławów. 
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Rysunek 1. Fragment rysunku Kierunków zagospodarowania przestrzennego, źródło: Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 2014r.  

 

2.4. Wnioski w sprawie opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów 

W analizowanych latach nie wpłynęły żadne wnioski w sprawie opracowania zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stanisławów. Wnioski, jakie 

złożyli mieszkańcy dotyczyły miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Należy 

jednak podkreślić, że w przypadku zmian miejscowych planów ich ustalenia nie mogą 

naruszać zapisów Studium. W przypadku uwzględnienia wniosków Studium będzie 
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wymagało aktualizacji. Szczegółowa analiza wniosków, wraz z porównaniem wnioskowanych 

przeznaczeń z ustaleniami Studium przedstawiono w rozdziale 3.4 „Wnioski w sprawie 

opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”, Tabela 4, strona 37.  

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

3.1. Informacje wstępne  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi akt prawa miejscowego, 

określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także 

rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Plan miejscowy stanowi podstawę planowania 

przestrzennego w gminie, ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, 

będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych, w przeciwieństwie do studium, 

które wyraża jedynie politykę przestrzenną gminy. Wejście w życie uchwalonego planu 

miejscowego ma skutki prawne dla gminy, inwestorów oraz właścicieli nieruchomości 

objętych tym planem. Ustalenie przeznaczenia oraz określenie sposobów zagospodarowania 

znacznie skraca czas przygotowania inwestycji. Plan miejscowy jest jedynym narzędziem 

planistycznym utrwalającym ład przestrzenny i pełną przewidywalność inwestycyjną terenów 

objętych planem. W planie miejscowym dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów 

rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 

Procedura uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego jest 

określona w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2017r., poz. 1073), zaś aktem wykonawczym mówiącym m.in. o zakresie, formie i skali planu 

jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2006 roku w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

(Dz. U. z 2003r. nr 164 poz. 1587) .  

Na terenie gminy Stanisławów obowiązują następujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego:  

1. UCHWAŁA Nr IX/61/99 RADY GMINY W STANISŁAWOWIE, z dnia 10 czerwca 1999 r. w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Stanisławów dotyczącej terenów we wsi Czarna działka nr 281. 

2. UCHWAŁA Nr XII/73/99 RADY GMINY W STANISŁAWOWIE z dnia 25 października 1999r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Stanisławów dotyczącej terenów we wsi Goździówka działka nr 38 

3. UCHWAŁA Nr XII/72/99 RADY GMINY W STANISŁAWOWIE z dnia 25 października 1999r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Stanisławów dotyczącej terenów we wsi Wólka Konstancja działka 

nr 46. 

4. UCHWAŁA Nr XX/131/00 RADY GMINY W STANISŁAWOWIE z dnia 9 października 2000r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
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przestrzennego Gminy Stanisławów dotyczącej terenów we wsi Stanisławów działek nr nr 

2214/1, 2214/2, 2214/3. 

5. UCHWAŁA Nr XX/132/00 RADY GMINY W STANISŁAWOWIE z dnia 9 października 2000r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Stanisławów dotyczącej terenów we wsi Legacz dz. nr 430/1, 

430/2, cz. dz. nr 430/5 na głębokości około 60m od rowu w kierunku północnym, cz. dz. 

nr 431 na głębokości około 140m od drogi wiejskiej do rowu. 

6. UCHWAŁA Nr XX/134/00 RADY GMINY W STANISŁAWOWIE z dnia 9 października 2000r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Stanisławów dotyczącej terenów we wsi Lubomin dz. nr 6/3. 

7. UCHWAŁA Nr XXVII/194/01 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 czerwca 2001 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej terenów we wsi Kol. Stanisławów 

obejmujących działkę nr 740. 

8. UCHWAŁA Nr XXVII/193/01 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 czerwca 2001 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej terenów we wsi Sokóle część działki nr 

511. 

9. UCHWAŁA Nr XXVII/191/01 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 czerwca 2001 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej terenów we wsi Stanisławów 

obejmujących część działek 652/1 i 980/1. 

10. UCHWAŁA Nr XXVII/192/01 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 czerwca 2001 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej terenów we wsi Stanisławów działka nr 

2363. 

11. UCHWAŁA Nr XXVII/195/01 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 czerwca 2001 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej terenów we wsi Zalesie działka nr 125/4. 

12. UCHWAŁA Nr XXXIV/247/02 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 kwietnia 2002 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej części wsi Stanisławów. 

13. UCHWAŁA Nr XXXVII/267/02 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2002 r. w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej terenów we wsi Ciopan działek nr 302/1, 

294/1, 294/2, 301/3, 301/2, 293/2, 293/1, 292/4, 292/7, 292/6, 292/3, 292/8, 301/4, 

295/1, 292/9, 292/5. 

14. UCHWAŁA Nr XXXVII/268/02 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2002 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej części wsi Stanisławów obejmującej 

działki nr 3091 i 3092. 
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15. UCHWAŁA Nr XXXVIII/272/02 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 października 2002r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej terenów w części wsi Cisówka 

obejmujących działki nr 298/1,298/2,298/3 i 299. 

16. UCHWAŁA Nr IV/23/02 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

gminy Stanisławów dotyczącej terenów części wsi Retków dz.nr nr 840, 841, 842, 672, 

673, 676, 677, 685, cz.686, 692, cz.693, 699, cz.700, 705, cz.707, 713, cz.714, 720, cz.721, 

726, 731, 736 i cz.741/1 oraz terenów części wsi Ciopan dz.nr nr 4, 5, 6, 7, 406 i 407. 

17. UCHWAŁA Nr IV/22/02 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

gminy Stanisławów dotyczącej terenów w części wsi Sokóle obejmującej działkę nr 612. 

18. UCHWAŁA Nr VIII/54/03 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 czerwca 2003 r. w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej części wsi Stanisławów. 

19. UCHWAŁA Nr XXXVI/238/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 września 2006 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Stanisławów dla części wsi Ładzyń. 

20. UCHWAŁA Nr XXXVI/237/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 września 2006 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Stanisławów dla części wsi Pustelnik.   

21. UCHWAŁA NR XXIV/130/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16.04.2013 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację 

elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą 

linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, 

Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów 

22. UCHWAŁA NR XXVIII/148/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 sierpnia 2013 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400kV  

Miłosna – Siedlce Ujrzanów dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka 

Czarnińska, Szymankowszczyzna, Czarna, Porąb, gmina Stanisławów 

23. UCHWAŁA NR IX/37/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Szymankowszczyzna Gmina Stanisławów. 

 

Grafiki powyższych planów są dostępne w archiwum urzędowym Gminy Stanisławów.  

 

Ponadto, w 2008r. rozpoczęto prace nad miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Stanisławów, Mały Stanisławów i Prądzewo- Kopaczewo,  

gm. Stanisławów oraz miejscowy plan zagospodarowania wsi Retków gm. Stanisławów. W 

listopadzie 2016r. odstąpiono od umowy, zaś projekt planu nie został ostatecznie uchwalony.  
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Rozpoczęto również procedurę zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla 

części wsi Ładzyń oraz części wsi Pustelnik. Mieszkańcy złożyli wnioski o zmianę 

przeznaczenia, jednak procedurę przerwano i odstąpiono od niej. W efekcie nadal 

obowiązują niezmienione dokumenty, lecz złożone wnioski wskazują na nieaktualność ich 

zapisów i niedostosowanie do potrzeb mieszkańców.  

Obszar, jaki pokrywają obowiązujące plany wynosi ok. 229 ha, co stanowi ok. 2,2% 

całości Gminy. Jest to bardzo niski odsetek, gdyż średnio w województwie mazowieckim 

powierzchnia zajęta przez plany do powierzchni ogółem wynosi ok. 31,2%, zaś w powiecie 

mińskim- ok. 40,9%2. Jednakże taki stan uwarunkowany jest tym, że gmina Stanisławów, jako 

narzędzie planistyczne, wykorzystuje decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu 

terenu oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, co jest powszechnym 

zjawiskiem obserwowanym w całym kraju. Jest to niekorzystne zjawisko, prowadzące do 

niekontrolowanego rozwoju przestrzennego i chaosu, który burzy ład przestrzenny, nie 

zachowując właściwych relacji pomiędzy komponentami środowiska przyrodniczego, 

potrzebami mieszkańców a przepisami prawa.  

3.2. Ocena obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Stanisławów można 

podzielić na dwie grupy:  

1) uchwalone w oparciu o nieobowiązującą ustawę o planowaniu przestrzennym z 

1994r., które de facto są punktowymi zmianami miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów-  Tabela 2  

2) uchwalone w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 

2003r.- Tabela 3 

W pierwszej grupie planów głównym przedmiotem przeznaczenia terenów jest 

zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem usług i rzemiosła nieuciążliwego.  

Wśród planów w drugiej grupie dwa plany dotyczą inwestycji celu publicznego o 

znaczeniu ponadlokalnym, związanym z infrastrukturą elektroenergetyczną- linia 

elektroenergetyczna 400kV relacji Miłosna – Siedlce Ujrzanów  i stacja 400kV Stanisławów 

wraz z wyprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220kV i istniejące oraz projektowane 

linie 400kV. Trzy pozostałe plany miejscowe, opracowane dla części wsi: Ładzyń, Pustelnik 

oraz Szymankowszczyzna, ustalają przeznaczenia różnych rodzajów zabudowy- m.in. 

mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz mieszanej, usługowej, produkcyjnej, a także 

tereny rolnicze, lasów, zalesień i infrastruktury.   

Szczegółowe ustalenia w kwestii przeznaczenia terenów w poszczególnych planach 

zamieszczono w tabelach poniżej: 

                                                           
2 Dane wg GUS, BDL, za 2015r. 
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Tabela 2.  Obowiązujące na obszarze gminy Stanisławów miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
wraz z głównymi ustaleniami dotyczącymi przeznaczenia terenów, opracowane w trybie ustawy o 
planowaniu przestrzennym z 1994r., źródło: opracowanie własne  

Nazwa planu miejscowego 
Nr uchwały Rady 

Gminy Stanisławów 
Przeznaczenie 

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY STANISŁAWÓW … 

… dotycząca terenów we wsi 

Ciopan działek nr 302/1, 294/1, 
294/2, 301/3, 301/2, 293/2, 
293/1, 292/4, 292/7, 292/6, 
292/3, 292/8, 301/4, 295/1, 
292/9, 292/5 

Nr XXXVII/267/02 
z dnia 29 sierpnia 
2002r. 

MNUR- teren zabudowy mieszkaniowej 
z dopuszczeniem usług i rzemiosła 
nieuciążliwego 
KGD - droga gminna dojazdowa 

… w części wsi Cisówka 
obejmujących działki nr 
298/1,298/2,298/3 i 299 

Nr XXXVIII/272/02  
z dnia 7 października 
2002r. 

MNUR- teren zabudowy mieszkaniowej 
z usługami i rzemiosłem nieuciążliwym 
KD – istniejąca droga dojazdowa 

… dotycząca części wsi 

Stanisławów 

Nr XXXIV/247/02 z 
dnia 17 kwietnia 
2002r. 

1,2,3,4 MNUR- teren zabudowy 
mieszkaniowej z usługami i rzemiosłem 
nieuciążliwym 
ZCc- teren cmentarza czynnego 
ZC- projektowane powiększenie 
cmentarza 
R - teren upraw rolnych 
ZI - teren zieleni izolacyjnej 
KS - teren parkingów 
KL - istniejąca droga lokalna 
KD - istniejące drogi dojazdowe 
Oznaczenia planu występujące poza 
granicami opracowania 
(nieobowiązujace) 
KK 50 - istniejąca droga krajowa 
KW 637 - rezerwa drogi wojewódzkiej 
(projektowana obwodnica 
Stanisławowa). 

… dotycząca terenów we wsi 

Czarna działka nr 281 
 

Nr IX/61/99 z dnia 10 
czerwca 1999r. 

B- teren przeznaczony pod zabudowę 
jednorodzinną, 

R- teren przeznaczony do użytkowania 
rolnego 

… dotycząca części wsi 

Stanisławów obejmującej działki 
nr 3091 i 3092 

Nr XXXVII/268/02 z 
dnia 29 sierpnia 
2002r. 

MNUR- tereny zabudowy mieszkaniowej 
z usługami i rzemiosłem nieuciążliwym 
Z- tereny zieleni nieurządzonej 
ogólnodostępnej 
KL- istniejąca droga lokalna - ulica 
Szkolna 
KD- istniejąca droga dojazdowa 
(KGP-637)- rezerwa terenu pod 
projektowaną obwodnicę wg planu 
zagospodarowania przestrzennego 

… dotycząca terenów we wsi Nr XII/73/99 z dnia B - teren zabudowy 
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Goździówka działka nr 38 25 października 
1999r. 

KG - istniejąca droga gminna 

… dotycząca terenów we wsi Kol. 
Stanisławów obejmujących 
działkę nr 740 

Nr XXVII/194/01 z 
dnia 20 czerwca 
2001r. 

MNUR- teren zabudowy mieszkaniowej 
z usługami i rzemiosłem nieuciążliwym 
Z - tereny zieleni nieurządzonej 
ogólnodostępnej 
KD - istniejąca droga dojazdowa 
wewnętrzna 

… dotycząca terenów we wsi 

Legacz dz. nr 430/1, 430/2, cz. dz. 
nr 430/5 na głębokości około 60m 
od rowu w kierunku północnym, 
cz. dz. nr 431 na głębokości około 
140m od drogi wiejskiej do rowu 

Nr XX/132/00 z dnia 
9 października 2000r. 
 
 

ML- teren zabudowy mieszkaniowo - 
letniskowej, 
Z - tereny zieleni nieurządzonej - 
ogólnodostępne 
KD - droga dojazdowa 
 

… dotycząca terenów we wsi 

Lubomin dz. nr 6/3 
 

Nr XX/134/00 z dnia 
9 października 2000r. 

B - teren zabudowy 
R - teren upraw ogrodniczych bez 
zabudowy 

… dotycząca terenów części wsi 

Retków dz.nr nr 840, 841, 842, 
672, 673, 676, 677, 685, cz.686, 
692, cz.693, 699, cz.700, 705, 
cz.707, 713, cz.714, 720, cz.721, 
726, 731, 736 i cz.741/1 oraz 

terenów części wsi Ciopan dz.nr 
nr 4, 5, 6, 7, 406 i 407 

Nr IV/23/02 z dnia 
30 grudnia 2000r. 
 

NO - oczyszczalnia ścieków - rejon 
funkcji podstawowej 
NO - oczyszczalnia ścieków - rejon 
funkcji dopuszczalnej 
ZL - teren leśny 
W 1 - rów melioracyjny 
W 2 - rów melioracyjny 
 

… dotycząca terenów we wsi 

Stanisławów działek nr nr 
2214/1, 2214/2, 2214/3 

Nr XX/131/00 z dnia 
9 października 2000r. 

MNU- teren zabudowy mieszkaniowej z 
dopuszczeniem usług rzemiosła 
nieuciążliwego 
MW- tereny zabudowy wielorodzinnej 
(dom nauczyciela adaptowany) 
UHR - teren usług handlowych - 
rzemiosła nieuciążliwego (adaptacja 
zlewni mleka) 

… dotycząca terenów we wsi 

Sokóle część działki nr 511 

Nr XXVII/193/01 z 
dnia 20 czerwca 
2001r. 

MNUR - teren zabudowy mieszkaniowej 
z dopuszczeniem usług i rzemiosła 
nieuciążliwego 

… dotycząca terenów w części wsi 

Sokóle obejmującej działkę nr 
612 

Nr IV/22/02 z dnia 
30 grudnia 2002r.  

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

… dotycząca terenów we wsi 

Stanisławów działka nr 2363 

Nr XXVII/192/01 z 
dnia 20 czerwca 
2001r. 

MNUR- teren zabudowy mieszkaniowej 
z dopuszczeniem usług rzemiosła 
nieuciążliwego 

… dotycząca terenów we wsi 

Stanisławów obejmujących część 
działek 652/1 i 980/1 

Nr XXVII/191/01 z 
dnia 20 czerwca 
2001r. 

MNUR - tereny zabudowy 
mieszkaniowej z usługami i rzemiosłem 
nieuciążliwym 
ZN - tereny zieleni nie urządzonej 

… dotycząca części wsi 

Stanisławów 

Nr VIII/54/03 z dnia 
17 czerwca 2003r. 

MNUR- tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami i rzemiosłem 
nieuciążliwym, 
MNR-UR- tereny zabudowy 
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mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami i rzemiosłem nieuciążliwym i 
zagrodowej z usługami i rzemiosłem 
nieuciążliwym, 
Z- tereny zieleni nieurządzonej 
ogólnodostępnej, 
W- woda - istniejący rów, 
KGL- istniejąca droga gminna lokalna 

… dotycząca terenów we wsi 

Wólka Konstancja działka nr 46 

Nr XII/72/99 z dnia 
25 października 
1999r. 

B - teren zabudowy 
LZ - teren do zalesienia 
KG - istniejąca droga gminna 

… dotycząca terenów we wsi 

Zalesie działka nr 125/4 

Nr XXVII/195/01 
z dnia 20 czerwca 
2001r. 

ML- teren zabudowy mieszkaniowo - 
letniskowej 
KGD - droga gminna dojazdowa 

 

Plany wymienione powyżej stanowią 80% wszystkich planów miejscowych w gminie 

Stanisławów, jednak ich zasięg powierzchniowy nie jest stosunkowo duży. Jednym z celów 

sporządzenia ww. planów było wprowadzenie możliwości zmiany przeznaczenia i podziałów 

nieruchomości. Plany te zachowują moc prawną, ale ich ustalenia nie zawierają aktualnie 

wymaganych przepisami prawnymi  elementów.  

Obecnie, plan miejscowy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym obowiązkowo musi zawierać ustalenia z art. 15 ust.2, wg potrzeb rozszerzone 

o treści z art. 15 ust 3. ustawy:  

„ 2. W planie miejscowym określa się obowiązkowo: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 

3a) zasady kształtowania krajobrazu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr 

kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i 

minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w 

odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę 

miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie 

odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 

obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie 

krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 
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9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 

2a. Plan miejscowy przewidujący lokalizację obiektu handlowego, o którym mowa w art. 10 ust. 3a, 

sporządza się dla terenu położonego na obszarze obejmującym co najmniej obszar, na którym 

powinny nastąpić zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w wyniku realizacji tego obiektu. 

3. W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb: 

1) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 

2) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 

3) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; 

3a) granice terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a, oraz granice ich stref 

ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz 

występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;  

4) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 3a; 

4a) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 

4b) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi 

krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku 

publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012; 

5) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez 

masowych; 

6) granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia 

na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie 

terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady; 

7) granice terenów zamkniętych, i granice stref ochronnych terenów zamkniętych; 

8) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie 

dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz 

pokrycie dachów; 

9) (uchylony) 

10) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.” 

Omawiane plany zagospodarowania gminy Stanisławów, które przedstawia Tabela 2 

zawierają takie zapisy jak:  

- przeznaczenie terenów,  

- linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, 

- zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej  

- linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury, 

- lokalne warunki, zasady, standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym 

również linie zabudowy, gabaryty obiektów. 

Dla planów tych nie wymagano prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, więc 

nie wiadomo jakie szacunkowe koszty wiązały się i będą się wiązały z realizacją ustaleń tych 

planów. Plany te nie były również opiniowane przez doradczy organ Wójta Gminy 
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w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego jakim jest gminna komisja 

urbanistyczno – architektoniczna – wymóg ten pojawił się w ustawie z 2003 r. Zmienił się 

również standard i szczegółowość ustaleń planów, wprowadzony rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), który 

nakazuje zamieścić w rysunku miejscowego planu wyrys ze Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego z oznaczeniem obszaru objętego projektem 

planu oraz określeniem skali rysunku w formie liczbowej i liniowej. 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że 18. z 23. obowiązujących miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego w świetle obowiązującego prawa częściowo 

straciło aktualność, gdyż nie zawierają dużej części ustaleń wymaganych obecnie w planach.  

Wskazana utrata aktualności jest wynikiem kolejnych nowelizacji przepisów prawa. Ponadto 

powyższe stwierdzenie w żadnej mierze nie wpływa na ważność analizowanych opracowań, 

a stanowi jedynie ocenę aktualności względem obowiązujących w chwili obecnej standardów 

ich sporządzania. Do chwili przyjęcia przez Radę Gminy i wejścia w życie nowych 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych obszarów, obecnie 

obowiązujące akty prawa miejscowego zachowują moc i stanowią podstawę do określenia 

warunków zagospodarowania poszczególnych terenów.  

Należy podkreślić, iż omawiane plany pod względem kryterium funkcjonalnego 

zachowują swoją aktualność i nadal są podstawą prowadzenia polityki przestrzennej 

Gminy. W dostateczny sposób określają sposoby zagospodarowania i zabudowy terenu. 

Jedynie w przypadku niemożności realizacji inwestycji sugeruje się zmianę ustaleń planu na 

podstawie zgłaszanych wniosków.  

Na podstawie powyższego ocenia się, że plany miejscowe sporządzone w trybie ustawy o 

planowaniu przestrzennym zachowują swoją aktualność, z wyjątkiem zmiany miejscowego 

planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej części wsi 

Stanisławów, przyjętej uchwałą Nr XXXIV/247/02 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 

kwietnia 2002r., wobec której złożono wniosek o zamianę ustaleń.  

Tabela 3. Obowiązujące na obszarze gminy Stanisławów miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
wraz z głównymi ustaleniami dotyczącymi przeznaczenia terenów, opracowane w trybie ustawy o 
planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003r., źródło: opracowanie własne 

Nazwa planu miejscowego 
Nr uchwały Rady 

Gminy 
Stanisławów 

Przeznaczenie 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO … 
 

… gminy Stanisławów dla części 

wsi Ładzyń 
 

Nr XXXVI/238/06 z 
dnia 14 września 
2006r.  

MN- tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, obejmujące budynki, 
przeznaczone do 
Samodzielnego gospodarstwa domowego 
wraz z budynkami garażowymi i 
gospodarczymi, 
MM- tereny zabudowy mieszkaniowej 
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jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej, 
obejmujące budynki, przeznaczone do 
samodzielnego gospodarstwa domowego 
wraz z budynkami garażowymi i 
gospodarczymi, 
ML - tereny zabudowy letniskowej, 
sezonowej lub całorocznej, wraz z 
budynkami garażowymi i gospodarczymi, 
MNU- tereny zabudowy mieszkaniowo - 
usługowej, wraz z budynkami garażowymi i 
gospodarczymi, 
RM - tereny zabudowy zagrodowej w 
gospodarstwach rolnych hodowlanych i 
ogrodniczych, 
U - tereny usług lokalnych, 
UO - tereny usług oświaty. 
UI -tereny usług innych, 
P - tereny działalności produkcyjnej 
ZL - tereny lasów, 
ZLZ - tereny zalesień, 
WS - tereny wód powierzchniowych, 
R - tereny rolnicze, 
KDGP - teren drogi głównej ruchu 
przyspieszonego, 
KDL - tereny dróg lokalnych,  
KDD - tereny dróg dojazdowych,  
KDW - tereny dróg wewnętrznych, 
KS- tereny obsługi ruchu samochodowego i 
pasażerskiego 

… gminy Stanisławów dla części 

wsi Pustelnik  
 

Nr XXXVI/237/06 z 
dnia 14 września 
2006r.  

MW- tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej wraz z budynkami 
garażowymi i gospodarczymi, 
MN- tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, obejmujące budynki, 
przeznaczone do samodzielnego 
gospodarstwa domowego wraz z budynkami 
garażowymi i gospodarczymi, 
MM- tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej, 
obejmujące budynki, przeznaczone do 
samodzielnego gospodarstwa domowego 
wraz z budynkami garażowymi i 
gospodarczymi, 
MNU- tereny zabudowy mieszkaniowo - 
usługowej wraz z budynkami garażowymi i 
gospodarczymi, 
RM - tereny zabudowy zagrodowej w 
gospodarstwach rolnych hodowlanych i 
ogrodniczych, 
U - tereny usług lokalnych, 
UO - teren usług oświaty, 
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UK - tereny usług sakralnych (kościoły, 
kaplice), 
UI - tereny usług innych, 
P - tereny działalności produkcyjnej 
ZL - tereny lasów, 
ZLZ - tereny zalesień, 
WS - tereny wód powierzchniowych, 
R - tereny rolnicze, 
RŁ - tereny łąk, 
KDZ - tereny dróg zbiorczych,  
KDL - tereny dróg lokalnych,  
KDD - tereny dróg dojazdowych, KDW - 
tereny dróg wewnętrznych, 
KS- tereny obsługi ruchu samochodowego i 
pasażerskiego. 
Tereny infrastruktury technicznej, w tym:  
T- tereny urządzeń telekomunikacyjnych,  
TO - teren technicznej obsługi gminy 

… pod stację 
elektroenergetyczną 400 kV 
Stanisławów z wprowadzeniami 
obejmującymi istniejącą linię 
220 kV oraz istniejące i 
projektowane linie 400 kV dla 

części wsi: Wólka Czarnińska, 
Porąb, Stanisławów, gmina 
Stanisławów 

 

Nr XXIV/130/2013 z 
dnia 16.04.2013 r. 

EE- tereny urządzeń infrastruktury 
elektroenergetycznej 
EE/ZZ- tereny urządzeń infrastruktury 
elektroenergetycznej zagrożone powodzią  
MN- tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej  
RM- tereny zabudowy zagrodowej 
ZL- tereny lasów 
ZLz- tereny zalesień 
R- tereny rolnicze 
N- teren nieużytku 
WS- tereny wód powierzchniowych 
W- tereny wód- istniejące rowy  
KD- teren drogi publicznej 
KDW- tereny dróg wewnętrznych  

… pod linię 400 kV  Miłosna – 
Siedlce Ujrzanów dla części wsi: 

Wólka Wybraniecka, 
Suchowizna, Wólka 
Czarnińska, 
Szymankowszczyzna, Czarna, 
Porąb, gmina Stanisławów 

NRXXVIII/148/2013 
z dnia 20 sierpnia 
2013r.  

EE- teren stacji elektroenergetycznej 400kV 
Stanisławów z wprowadzeniami  
ZL- tereny lasów 
ZLz- tereny zalesień 
R- tereny rolnicze 
N- teren nieużytku 
w- tereny wód – istniejące rowy  
KD- teren drogi publicznej 
KDW- tereny dróg wewnętrznych 

… części wsi 

Szymankowszczyzna Gmina 
Stanisławów. 
 

NR IX/37/2015 z 
dnia 10 sierpnia 
2015r. 

MN/U- tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej 
RM- tereny zabudowy zagrodowej 
U- tereny zabudowy usługowej 
ZL- tereny lasów 
KD- tereny dróg publicznych  
KDW- tereny dróg wewnętrznych  
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Powyższe plany miejscowe, sporządzone na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w znacznym stopniu wyczerpują 

obligatoryjny zakres planu miejscowego określony w art. 15 ust. 2 przedmiotowej ustawy. 

Wprawdzie brzmienie obligatoryjnych i fakultatywnych elementów ustaleń planów nie 

pokrywa się z aktualnie wymaganym ustawowo, jednak braki określonych kategorii ustaleń 

w planach związane są ze zmianami legislacyjnymi, które miały miejsce od czasu ich 

uchwalenia, a sama treść planów wyczerpuje wymagany zakres. Przykładem może być 

zmiana ustawy dokonana w 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) wprowadzająca m. 

in. nowy zapis art. 15 ust. 2, zgodnie z którym w planie miejscowym określa się: „zasady 

kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną 

intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie 

czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, 

minimalną liczbę miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i 

gabaryty obiektów”. W planach miejscowych dla części wsi Ładzyń oraz części wsi Pustelnik 

nie określono minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, jednak znajdują się zapisy 

odnośnie udziału procentowego powierzchni zabudowy i nawierzchni utwardzonych na 

działce. 

 Podsumowując, omawiane plany uchwalone w trybie obowiązującej ustawy na dzień ich 

sporządzania, jako akty prawa miejscowego, zabezpieczały wszystkie powierzone im cele, 

m.in.:   

- realizowanie polityki przestrzennej zawartej w Studium,  

- ustalenie przeznaczenia terenów,   

- rozmieszczenia inwestycji celu publicznego,  

- określenie sposobu zagospodarowania terenu,  

- określenie warunków zabudowy terenu.   

Kryterium funkcjonalne, nie zaś formalne, stanowi podstawę do rozstrzygnięcia co do 

aktualności dokumentu. Dlatego też to złożone wnioski o zmianę planu miejscowego będą 

faktycznym wyznacznikiem nieaktualności powyższych planów.  

Na podstawie powyższego ocenia się, iż:  

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 

kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejące i 

projektowane linie 400 kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina 

Stanisławów jest zrealizowany i zachowuje aktualność,  

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod linię 400kV  Miłosna – Siedlce 

Ujrzanów dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska, 

Szymankowszczyzna, Czarna, Porąb, gmina Stanisławów jest zrealizowany i zachowuje 

aktualność, 

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymankowszczyzna 

Gmina Stanisławów jest zrealizowany i zachowuje aktualność, 
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- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów dla części wsi 

Ładzyń jest nieaktualny z racji złożonych wniosków, 

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów dla części wsi 

Pustelnik jest nieaktualny z racji złożonych wniosków.  

 

3.3. Plany nieuchwalone, będące w trakcie procedury planistycznej  

Od 2008r. trwała procedura planistyczna miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Stanisławów, Mały Stanisławów i Prądzewo- Kopaczewo, gm. 

Stanisławów oraz miejscowego planu zagospodarowania wsi Retków gm. Stanisławów, 

rozpoczęta na podstawie uchwał: Nr XXI/109/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Retków gm. Stanisławów oraz Nr XXI/110/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

wsi Stanisławów, Mały Stanisławów i Prądzewo- Kopaczewo gm. Stanisławów.  

W listopadzie 2016r. odstąpiono od umowy, zaś projekt planu nie został ostatecznie 

uchwalony. Powodem powyższej sytuacji był fakt, że projekt planu nie uzyskał ostatecznie 

zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych klas bonitacyjnych I- III dla ponad 

połowy wnioskowanych obszarów (decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo nr 

GZ.TR.057-602-159/12 z dnia 28 czerwca 2012r.). Następnie po wystąpieniu Wójta o 

ponowne rozpatrzenie wniosku i wynikające w toku spraw zaskarżenie do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego, ostatecznie uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia kolejnej 

niewielkiej części wnioskowanych obszarów (ok. 20%). Opisane uzyskiwanie zgody 

spowodowało wydłużenie procedury sporządzania planu, zaś w międzyczasie nastąpiło wiele 

zmian prawnych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w 

przepisach odrębnych, co poskutkowało niemożnością uchwalenia projektu planu w jego 

ówczesnym zakresie formalno- prawnym. 

Zgodnie z obowiązującym Studium wyznaczone granice do obowiązkowego opracowania 

planu stosownie do podjętej uchwały nie dopuszczają do zmiany granic terenu w 

dostosowaniu do uzyskanej zgody rolnej i leśnej.  

W związku z opisanym procesem uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia oraz 

obecnym zawieszeniem opracowywania planu wynikły problemy właścicieli gruntów, którzy 

mają zamiar zabudowywać nieruchomości. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) w art. 62 ust. 2 wskazuje, że nie można wydawać 

decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w momencie gdy 

wniosek dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu 

miejscowego. Jedynym wyjściem jest zawieszenie postępowania do czasu uchwalenia planu, 

przy czym art. 62 ust. 1  ustala, że postępowanie administracyjne w sprawie wydawania 

warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia 

wniosku o ustalenie warunków zabudowy.  

Z uwagi na powyższe, istnieje pilna potrzeba dokończenia procedury planistycznej planu 

zagospodarowania, która nierozerwalnie wiąże się ze zmianą Studium. Granice do 
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obowiązkowego opracowania planu wyznaczono w Studium jako obowiązujące ustalenie, 

które można zmienić jedynie na poziomie zmiany Studium. Na etapie sporządzania Studium, 

w celu zapobieżenia wstrzymania całego procesu planistycznego istotna byłaby możliwość 

podzielenia procesu sporządzania planu na etapy. Ponadto, niekiedy istnieją na tyle duże 

przeciwności, że brak jest możliwości opracowania planu miejscowego zagospodarowania w 

całości i podział na części jest jedynym wyjściem z problemu zablokowania procesu 

planistycznego, z którym mamy do czynienia w chwili obecnej.  

Zmiana uchwały intencyjnej o przystąpieniu do sporządzenia planu może być 

kontynuowana, jedynie jako procedura równoległa z procedurą zmiany Studium, rozumiana 

jako nowy dokument.  

Uchwalenie planu miejscowego dla miejscowości Stanisławów w nowych granicach 

będzie się wiązało z wcześniejszym podjęciem uchwały uchwalającej Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów 

Obie procedury można prowadzić równolegle z zachowaną kolejnością uchwalania- 

najpierw Studium, potem plan miejscowy nie naruszający ustaleń Studium.  

 

W październiku 2014r. podjęto uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planów 

zagospodarowania dla części wsi Ładzyń oraz części wsi Pustelnik. Najważniejszymi 

przesłankami do przystąpienia zmiany tych planów były trudności w realizacji ich ustaleń 

uniemożliwiające wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z przepisami prawa i 

potrzebami inwestorów. W szczególności dotyczyło to zasad zagospodarowania terenów i 

wskaźników kształtowania zabudowy co do gabarytów, wysokości, kątów nachylenia 

dachów, kolorystyki, powierzchni biologicznie czynnej. Problemem było również  

zatwierdzanie podziałów zgodnie z planem w zakresie powierzchni działki budowlanej, a 

także ustalenia wobec infrastruktury technicznej. Realizacja tak dużej liczby wyznaczonych 

gminnych dróg wewnętrznych oraz rozprowadzenie infrastruktury technicznej w zakresie 

wody i kanalizacji nie była możliwa ze względów finansowych budżetu Gminy. Kwestie 

stwarzające utrudnienia realizacyjne wymagają skorygowania i poprawienia miejscowego 

planu oraz dostosowania obowiązującego nazewnictwa planu do przepisów prawa 

stosowanych według interpretacji organów Starostwa.  

Postępowanie zmian planów zostało zawieszone, jednakże w związku z ogłoszeniem o 

przystąpieniu do zmiany ww. planów, mieszkańcy gminy Stanisławów złożyli wnioski do 

planów, które zostały opisane w rozdziale poniżej.  

3.4. Wnioski w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego  

Wnioski o zmianę ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą 

być składane przez mieszkańców i inwestorów nie tylko po rozpoczęciu procedury 

sporządzania dokumentu planistycznego, ale także poza procedurą jako wnioski o zmianę 

bądź opracowanie planu. Wnioski te wskazują na potrzebę analizy zasadności przystąpienia 

do sporządzenia planów, a w przypadku trwających procedur – na potrzebę uwzględnienia 
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ich przy sporządzaniu nowych planów miejscowych i wprowadzaniu zmian do 

obowiązującego planu miejscowego. Ze względu na konieczność zachowania zgodności 

między ustaleniami planu miejscowego a zapisami Studium, wnioski te wpływają także na 

ustalenia Studium, umożliwiając ocenę kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, 

a w kontekście zalecanej aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stanisławów,  wnioski te mogą stanowić ogólne wskazania do 

opracowania nowych kierunków rozwoju Gminy, a także obszarów potencjalnie 

wymagających zmiany planu miejscowego.  

Wnioskami związanymi ze zmianą planów miejscowych w gminie Stanisławów (oprócz 

jednego wniosku złożonego w 2017r.) są wnioski złożone przez mieszkańców w następstwie 

ogłoszenia o przystąpieniu do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

dla części wsi Ładzyń oraz części wsi Pustelnik w 2014r. Pomimo zawieszenia procedury 

planistycznej zmian ww. planów, złożone wnioski stanowią wyraz aktualnych potrzeb w 

postaci zmian określonych funkcji oraz przeznaczenia terenów.   

Od 2014r. do Urzędu Gminy wpłynęło 40 pisemnych wniosków, które na potrzeby 

opracowania zostały zamieszczone w poniżej tabeli3:  

Tabela 4.   Wnioski złożone w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stanisławów, źródło: gminny rejestr wniosków  

l.p. 
Data 

złożenia 
Lokalizacja 

Aktualne 
przeznaczenie w 

planie 
miejscowym 

Wnioskowane 
przeznaczenie 

Zgodność 
wnioskowanego 
przeznaczenia z 

ustaleniem Studium 

1.  15.12.2016 Ładzyń,  
dz.ew. 38/1 

R- tereny rolnicze 

Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i 
usługowa 

brak nr działki na 
mapie 

2.  16.10.2015 Ładzyń 
dz.ew. 679/3 

i 679/5 

Pas szerokości 8m 
na poszerzenie 
drogi gminnej 

Wykreślenie pasa na 
poszerzenie drogi i 
pozostawienie w 
przeznaczeniu 
zgodnym z dalszą 
częścią terenu 
objętego wnioskiem, 
tj. MM- tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zabudowy 
zagrodowej 

 
RM/ MN dla 679/3 
RM/ MN dla 679/5 
- zgodne 

3.  16.10.2015 Ładzyń, 
dz.ew. 679/4 

i 679/6 
Pas szerokości 8m 
na poszerzenie 
drogi gminnej 

Wykreślenie pasa na 
poszerzenie drogi i 
pozostawienie w 
przeznaczeniu 
zgodnym z dalszą 

RM/ MN dla 679/4 
RM/ MN dla 679/6 
- zgodne  

                                                           
3 Na potrzeby niniejszego opracowania wnioskowane przeznaczenie zostało zestandaryzowane   
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częścią terenu 
objętego wnioskiem, 
tj. MM- tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zabudowy 
zagrodowej 

4.  16.10.2015 Ładzyń, 
dz.ew. 677 

Pas szerokości 8m 
na poszerzenie 
drogi gminnej  

Wykreślenie pasa na 
poszerzenie drogi i 
pozostawienie w 
przeznaczeniu 
zgodnym z dalszą 
częścią terenu 
objętego wnioskiem, 
tj. MN- tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

MN- zgodne  

5.  16.10.2015 Ładzyń, 
dz.ew. 682 

Pas szerokości 8m 
na poszerzenie 
drogi gminnej  

Wykreślenie pasa na 
poszerzenie drogi i 
pozostawienie w 
przeznaczeniu 
zgodnym z dalszą 
częścią terenu 
objętego wnioskiem, 
tj. MN- tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

MN- zgodne 

6. 16.10.2015 Ładzyń, 
dz.ew. 678 

Pas szerokości 8m 
na poszerzenie 
drogi gminnej  

Wykreślenie pasa na 
poszerzenie drogi i 
pozostawienie w 
przeznaczeniu 
zgodnym z dalszą 
częścią terenu 
objętego wnioskiem, 
tj. MN- tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

MN- zgodne 

7. 18.10.2015 Ładzyń, 
dz.ew. 708/1 

Teren nie objęty 
planem 

Zabudowa 
mieszkaniowa  

R- nie zgodne  

8. 18.10.2015 Ładzyń, 
dz.ew. 743/1 

Teren częściowo 
objęty planem: R- 
tereny rolnicze 
oraz poza 
granicami planu 

Zabudowa 
mieszkaniowa  

R- nie zgodne 

9. 19.10.2015 Ładzyń, 
dz.ew. 780/2 

Teren częściowo 
objęty planem: R- 
tereny rolnicze 

Zabudowa 
mieszkaniowa  

R- nie zgodne 
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oraz poza 
granicami planu 

10. 16.10.2015 Ładzyń, 
dz.ew. 774, 

793, 823  

Teren częściowo 
objęty planem: 
część dz.ew. 774: 
R- tereny rolnicze, 
pozostała część 
poza granicami 
planu 

Zabudowa 
mieszkaniowa  

RM/MN/U i R dla 774 
R dla 793 
R dla 823 
częściowo zgodne  

11. 15.10.2015 Ładzyń, 
dz.ew. 762, 
811, 615/2 

Teren częściowo 
objęty planem: 
część dz.ew. 762, 
811: R- tereny 
rolnicze, zaś 
dz.ew. 615/2  ML- 
tereny zabudowy 
letniskowej 

Zabudowa 
mieszkaniowa 

RM/MN/U i R dla 762 
RM/MN/U dla 811 
MN dla 615 
 
 częściowo zgodne 

12. 16.10.2015 Ładzyń 

- 

Zmiana zapisów dot. 
ogrodzeń, 
przedłużenie ul. 
Wiklinowej 

-  

13. 5.10.2015 Ładzyń, 
dz.ew. 
751/3, 

751/4, 781/4 

Teren częściowo 
objęty planem: 
część dz.ew. 
751/3 i 751/4: 
MM- tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zabudowy 
zagrodowej, 
dz.ew.  781/4: 
MN- tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

Zabudowa 
mieszkaniowa 

RM/MN/U i R dla 
751/3 
RM/MN/U dla 751/4 
RM/MN/U dla 781/4  
 
zgodne 
 
 
 
 

14. 7.10.2015 Ładzyń, 
dz.ew. 892 

Teren częściowo 
objęty planem: 
część dz.ew. 892: 
MN- tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

Zabudowa 
mieszkaniowa i 
usługowo- 
produkcyjna 

RM/MN/U i R  
częściowo zgodne  

15. 5.10.2015 Ładzyń, 
dz.ew. 
166/3, 
160/2, 

167/2, 173/4 

ML- tereny 
zabudowy 
letniskowej 

Zabudowa 
mieszkaniowa 

ML dla wszystkich 
działek  
nie zgodne 
 

16. 2.10.2015 Ładzyń, 
dz.ew. 

737/3, 735/1 
R- tereny rolnicze  

Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i 

RM/MN/U dla 737/3 
RM/MN/U dla 737/1 
zgodne  
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usługowa 

17. 24.08.2015 Ładzyń, 
dz.ew. 

519/3 do 
519/11 

Nie objęte 
planem 

Zabudowa 
mieszkaniowa i/ lub 
agroturystyka/ 
rekreacja 

Lasy i zalesienia, R  
niezgodne  

18. 25.02.2015 Pustelnik, 
dz.ew. 638/9 8KDD- tereny 

dróg dojazdowych  

Przesunięcie 
projektowanej drogi 
o 6m w stronę 
wschodnią.  

MN  
zgodne 

19. 23.02.2016 Pustelnik, 
dz.ew. 
638/10 

15KDW- tereny 
dróg 
wewnętrznych  

Usunięcie 
projektowanej drogi 

MN  
zgodne 

20. 19.02.2016 Pustelnik, 
dz.ew. 9, 10, 

12, 15 

MN- tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
MNU- tereny 
zabudowy 
mieszkaniowo- 
usługowej 

Zabudowa 
zagrodowa 

MN/U dla 9 
MN/U dla 10 
MN dla 12 
MN dla 15 
 niegodne  

21. 12.01.2016 Pustelnik, 
dz.ew. 645/1 

MN- tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
ZL- tereny lasów 

Zabudowa 
mieszkaniowa 

MN 
zgodne 

22. 19.10.2015 

- - 

Zmiana ustaleń 
planu- dopuszczenie 
budowy w granicy 
działki sąsiedniej za 
zgodą sąsiada  

-  

23. 19.10.2015 Pustelnik, 
dz.ew. 19/6 

MN- tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 
usługowa  

MN 
zgodne 

24. 16.10.2015 Pustelnik, 
dz.ew. 

637/15, 
39/5, 39/6 

dz.ew. 39/5, 39/6: 
MN- tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
ZL- tereny lasów, 
UK- tereny usług 
sakralnych,  
dz.ew. 637/15: ZL- 
tereny lasów 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 
usługowa  

MN dla 39/5 
MN i UP dla 39/6 
MN/U dla 637/15 
zgodne 

25. 15.10.2015 Pustelnik, 
dz.ew. 
437/14 

Tereny nie objęte 
planem 

Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 

Łąki i pastwiska 
niezgodne 

26. 15.10.2015 Pustelnik, 
dz.ew. 

638/11- 
638/15 oraz 

MN- tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i  

Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 

MN/U 
częściowo zgodne 
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638/17 ZL- tereny lasów 

27. 15.10.2015 Pustelnik, 
ul. 

Nadrzeczna 
- 

Zmniejszenie 
szerokości 
projektowanej ulicy 
Nadrzecznej do 8m.  

-  

28. 15.10.2015 Pustelnik, 
dz.ew. 644 i 

671 

Tereny nie objęte 
planem 

Zabudowa 
mieszkaniowa  

Lasy dla obu działek 
niezgodne 

29. 29.09.2015 Pustelnik, 
dz.ew. 1/27 

KDW- tereny dróg 
wewnętrznych 

Usunięcie 
projektowanej drogi 
wewnętrznej 

MN  
zgodne 

30. 23.09.2015 Pustelnik, 
dz.ew. 2669 

R- tereny rolnicze 
Zabudowa 
mieszkaniowa 

MN/U 
zgodne 

31. 23.09.2015 Pustelnik, 
dz.ew. 2671, 

36/7 

dz.ew. 2671: R- 
tereny rolnicze, 
 dz.ew. 36/7: R- 
tereny rolnicze i 
MN- tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

Zabudowa 
mieszkaniowa 

MN/U dla 2671 
MN dla 36/7 

32. 16.01.2015 Pustelnik, 
dz.ew. 22/12 

część MN- tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
oraz część ZL- 
tereny lasów 

Zabudowa 
mieszkaniowa 

MN i częściowo las 
zgodne 

33. 26.11.2014 Pustelnik, 
dz.ew. 22/2 

część TO- tereny 
technicznej 
obsługi gminy, 
część ZL- tereny 
lasów 

Zabudowa 
zagrodowa 

TO i las 
niezgodne 

34. 15.12.2014 Pustelnik, 
dz.ew. 219 

R- tereny rolnicze 
Zabudowa 
zagrodowa 

MN/U 
niezgodne 

35. 19.10.2015 Pustelnik 

- 

Zmiana zapisów 
treści planu dot. 
zasad 
zagospodarowania.  

- 

36. 15.12.2014 Pustelnik, 
dz.ew. 219 

R- tereny rolnicze 
Zabudowa 
zagrodowa 

MN/U 
niezgodne 

37. 19.10.2015 Pustelnik 

- 

Zmiana zapisów 
treści planu dot. 
zasad 
zagospodarowania.  

-  

38. 27.07.2015 Pustelnik, 
dz.ew. 2624 

MM- tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zabudowy 
zagrodowej i R- 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 
usługowa 

RM/MN i MN/U  
zgodne 
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tereny rolnicze 

39. 28.02.2015 Pustelnik, 
dz.ew. 1/27 

KDW- tereny dróg 
wewnętrznych 

Usunięcie 
projektowanej drogi 
wewnętrznej 

MN  
zgodne 

40.  21.06.2017 Stanisławów, 
dz.ew. 

3401/13 i 
3402/13 

brak danych 
Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna  

MN 
zgodne 

Z powyżej tabeli wynika, iż mieszkańcy gminy Stanisławów złożyli wnioski w sprawie 

zmian ustaleń obowiązujących planów dotyczących jedynie trzech miejscowości, w tym dla 

Pustelnika i Ładzynia z uwagi na rozpoczętą procedurę zmiany planów oraz jeden wniosek 

dla fragmentu miejscowości Stanisławów (terenu położonego w północnej części, wokół 

cmentarza)- ze względu na brak możliwości zrealizowania inwestycji przy obecnych 

ustaleniach planu.  

 
Wykres 1. Ilość wniosków złożonych od 2014r. w sprawie zmiany planów miejscowych w podziale na 
miejscowości, źródło: opracowanie własne na podstawie rejestru wniosków 

 

Strukturę wniosków w podziale na lata ich złożenia przedstawia wykres zamieszczony 

poniżej. Wynika z niego, że najwięcej wniosków złożono w 2015r., tj. kilka miesięcy po 

uchwale o przystąpieniu do zmiany planów z października 2014r.  
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Wykres 2. Ilość wniosków złożonych od 2014r. w sprawie zmiany planów miejscowych w podziale na lata, 
źródło: opracowanie własne na podstawie rejestru wniosków 

Analizowany rejestr wniosków dotyczy potrzeb zmian przeznaczenia kilkudziesięciu 

działek oraz zmian w ustaleniach dotyczących zasad zagospodarowania. W niniejszym 

opracowaniu podjęto próbę zestandaryzowania wnioskowanych przeznaczeń terenów, która 

wskazuje na najpilniejsze potrzeby mieszkańców w zakresie omawianych zmian 

przeznaczenia: 

 

Wykres 3. Procentowy rozkład wnioskowanego przeznaczenia terenu określonego w złożonych wnioskach, 
źródło: opracowanie własne na podstawie rejestru wniosków  

Wykres przedstawiający procentowy rozkład wnioskowanego przeznaczenia obrazuje 

największe problemy mieszkańców dotyczące obecnego przeznaczenia, jakie zawarte jest w 

planach miejscowych. W związku z chęcią realizacji inwestycji w zakresie zabudowy 

mieszkaniowej, najwięcej wniosków dotyczy zmiany przeznaczenia z terenów rolnych lub 
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leśnych na tereny zabudowy mieszkaniowej. Nieaktualność przeznaczenia wynikającego z 

planów wiąże się z postępującym rozwojem gminy Stanisławów oraz zmianą charakteru 

zabudowy poszczególnych miejscowości z zagrodowej na mieszkaniową. Drugą istotną 

kwestią, wymagającą uregulowania, jest zaprojektowany układ komunikacyjny, który w wielu 

przypadkach blokuje zainwestowanie działek wnioskodawców. W wyniku tego wiele osób 

zgłosiło prośbę o usunięcie projektowanych dróg dojazdowych i wewnętrznych. Kilka 

wniosków złożono w kontekście zmian ustaleń dotyczących zasad zagospodarowania.  

Uwzględnienie potrzeb mieszkańców wyrażonych we wnioskach w przypadku aktualizacji 

planów zagospodarowania (poprzedzonych aktualizacją Studium) uzależnione będzie 

bezpośrednio od wyników bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, który jest 

elementem Studium 4 . Zasadność wprowadzania nowej zabudowy wynika bowiem z 

przeprowadzanych analiz środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, prognoz 

demograficznych oraz możliwości finansowych Gminy. W związku z powyższym, w 

szczególności przed podjęciem decyzji o zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

należy mieć na względzie nie ilość złożonych wniosków, a faktyczną możliwość 

wprowadzenia wnioskowanych zmian.      

5.1. Ocena postępów w opracowywaniu planów 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) 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. Oczywistym jest, iż każdy samorząd 

lokalny winien dążyć do objęcia planami miejscowymi jak największego obszaru swojej 

gminy.  

W okresie obecnej kadencji (2014- 2018) uchwalono jeden nowy miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego – dla części wsi Szymankowszczyzna, przyjęty uchwałą NR 

IX/37/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2015 r.  

W 2008r. rozpoczęto procedurę planistyczną miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Stanisławów, Mały Stanisławów i Prądzewo- Kopaczewo,  

gm. Stanisławów oraz miejscowy plan zagospodarowania wsi Retków gm. Stanisławów. 

Jednak w 2016r. umowę rozwiązano, zaś projekt planu nie został uchwalony.  

Ponadto, zawieszono procedurę sporządzania zmiany planów zagospodarowania dla 

części wsi Ładzyń oraz części wsi Pustelnik, które rozpoczęto w 2014r.  

Przedstawiony stan jest podstawą do stwierdzenia zastoju w rozwoju prac planistycznych 

na terenie Gminy. Wskazuje się konieczność uporządkowania sytuacji planistycznej poprzez 

podjęcie stosownych kroków w sprawie uchwalenia planu dla miejscowości Stanisławów, a 

                                                           
4 Szczegółowe zmiany zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wprowadzają 
obowiązek wykonywania analiz środowiskowych, ekonomicznych oraz społecznych, a także prognoz 
demograficznych zostały przedstawione w rozdziale powyżej dot. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów.  
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także wznowienie zmian planów miejscowych dla części wsi Ładzyń i Pustelnik oraz zmianę 

planu dla części wsi Stanisławów (teren wokół cmentarza), do którego złożono wniosek. 

 

6. 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 2017r., poz. 1073) 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 przypadku gminy 

Stanisławów rozpatrywane są dla obszarów, gdzie nie obowiązują miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego. 

W przedmiotowym opracowaniu zostały wzięte pod uwagę wydane już decyzje o 

warunkach zabudowy od stycznia 2014 do kwietnia 2017r., tj. w czasie bieżącej kadencji. W 

tym okresie zostało wydanych 399 decyzji o warunkach zabudowy. Roczną liczbę wydanych 

decyzji ilustruje wykres poniżej.  

 
Wykres 4. Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w latach 2014- 
kwiecień 2017, źródło: opracowanie własne na podstawie kopii rejestru wydanych decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu 

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę decyzji na obiekty w podziale na podstawowe 

rodzaje inwestycji, z wyłączeniem zmian decyzji, przeniesień, zawieszeń postępowania oraz 
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odmów. Decyzje wydane w 2017r. dotyczą okresu styczeń- kwiecień, dlatego też w 

porównaniach całorocznych odnoszono się do 2014, 2015 i 2016 roku.  

Tabela 5. Rodzaj wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w latach 2014- 
kwiecień 2017, źródło: opracowanie własne na podstawie kopii rejestru wydanych decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu 

Rodzaj inwestycji 2014 2015 2016 2017 suma 

budowa budynku(ów) mieszkalnego/ mieszkalnego 
jednorodzinnego 

40 60 69 13 182 

budowa budynku(ów) mieszkalnego/ mieszkalnego 
jednorodzinnego i budowa budynku 
gospodarczego/garażu 

33 19 12 16 80 

budowa budynku(ów) gospodarczego/ gospodarczo- 
garażowego/ garażu 

15 10 9 4 38 

inne (np. silosy, stawy, budynki rekreacji indywidualnej, 
zjazdy i inne) 

14 20 17 6 57 

rozbudowa, przebudowa, nadbudowa istniejących 
budynków 

10 12 5 6 33 

zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku(ów) 0 4 2 1 7 

zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku(ów) 
wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową 

1 1 0 0 2 

suma 113 126 114 46 399 

 

Wydane decyzje w dużej mierze dotyczyły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 

towarzyszącej zabudowy gospodarczej (garaż, budynek gospodarczy)- ok. 66% wszystkich 

decyzji wydanych w latach 2014- kwiecień 2017. Liczba decyzji wydawanych w związku z 

zamiarem budowy budynków mieszkalnych utrzymuje się na podobnym poziomie. 

Sytuowane są one głównie wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych. Wraz z 

wydawanymi decyzjami, których przedmiotem są budynki mieszkalne, wydawane są decyzje 

na budynki towarzyszące- gospodarcze, gospodarczo- garażowe i garaże. Ich udział w ogólnej 

liczbie wydanych decyzji na zabudowę mieszkaniową wynosi ok. 10%. Spada liczba decyzji 

wydawanych na rozbudowę, przebudowę, nadbudowę istniejących budynków i obiektów, 

zaś w przypadku decyzji o zmianie przeznaczenia sposobu użytkowania- ich udział jest 

znikomy. Dość duży odsetek wśród „innych” rodzajów inwestycji stanowią budowy 

budynków rekreacji indywidualnej. Wskazuje to na rozwój funkcji letniskowej w gminie 

Stanisławów.  

Rozpatrując przestrzenny rozkład wydawanych decyzji, miejscowością o wyraźnie 

największym ruchu budowlanym jest miejscowość gminna- Stanisławów (33% wszystkich 

wydanych decyzji w ciągu omawianego okresu). W mniejszym stopniu, jednak nadal 

wyróżniające się na tle innych są również: Sokóle, Porąb, Czarna, Kolonie Stanisławów, gdzie 

wydano łącznie po kilkanaście- kilkadziesiąt decyzji. Dokładną sytuację przedstawia wykres 

poniżej. Znikomy ruch budowlany odnotowano w Szymankowszczyźnie i Zawiesiuchach.  
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Wykres 5. Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w latach 2014- 
kwiecień 2017 z podziałem na sołectwa, źródło: opracowanie własne na podstawie kopii rejestru wydanych 
decyzji 
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7. 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 2017 r., poz. 1073) 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 6. Liczba wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w latach 2014- kwiecień 

2017, źródło: opracowanie własne na podstawie kopii rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego  

 

Najwięcej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydano w 2014 roku (33), 

potem ich liczba malała. Rejestr wydanych decyzji z 2017r. obejmuje jedynie pierwsze 4. 

miesiące, nie oddając w pełni właściwie charakterystyki, jednak liczba 7. decyzji w takim 

okresie jest stosunkowo duża. W porównaniu z latami wcześniejszymi (2009- 2013, dane 

GUS, tabela poniżej) liczba wydawanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego utrzymuje się na podobnym poziomie. Jedynym wyjątkiem był wspomniany 

2014r., w którym wydano ponad 2 razy więcej decyzji tego typu niż w latach poprzednich.  

Tabela 6. Liczba wydanych decyzji w gminie Stanisławów, źródło: GUS, BDL, dane za 2009- 2013 

 Rodzaj decyzji: 2009 2010 2011 2012 2013 

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 11  14  11  12  17  

decyzje o warunkach zabudowy ogółem 170  271  211  126  138  

 

 Łącznie, w omawianym okresie wydano 71. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. W związku z faktem, iż taka decyzja może dotyczyć więcej niż jednej 

miejscowości w gminie, a więc teren inwestycji może obejmować zasięgiem kilka z nich, 

poniżej przedstawiono zestawienie liczby decyzji w podziale na miejscowości i lata. 

Pominięto sołectwa, w których nie wydano ani jednej takiej decyzji w przeciągu ostatnich 3 
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lat, tj.:, Czarna, Ładzyń, Ołdakowizna, Poręby Leśne, Suchowizna, Wólka Piecząca, Wólka- 

Konstancja, Zawiesiuchy. Tabela ta odzwierciedla dynamikę i poziom inwestowania w 

poszczególnych częściach gminy.  

Tabela 7. Liczba wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wg sołectw, źródło: 
opracowanie własne na podstawie kopii rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  

 
Rozmieszczenie decyzji CP w gminie Stanisławów jest zbieżne z lokalizacją nowej 

zabudowy- największą ilość decyzji w przeciągu ostatnich trzech lat zarejestrowano w 

miejscowości gminnej Stanisławów. Stanowią one ok. 35% wszystkich wydanych decyzji o 

ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  
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O wiele mniej takich decyzji wydano dla pozostałych obszarów, z których jednak 

wyróżniają się miejscowości Ciopan i Kolonie Stanisławów.  

Zdecydowana większość decyzji (ok. 52%) dotyczyła inwestycji w zakresie 

elektroenergetyki- 37. decyzji w ciągu czterech lat, które dotyczyły głównie budowy oraz linii 

kablowych napowietrznych niskiego i średniego napięcia oraz urządzeń niskiego, średniego i 

wysokiego napięcia typu słupy, stacje transformatorowe, rozdzielnie itp. W zakresie 

inwestycji infrastrukturalnych, gmina Stanisławów nadal rozbudowuje sieć wodociągową 

oraz oświetlenie uliczne- w omawianym okresie wydano 6. decyzji o budowie sieci 

wodociągowej oraz 10. decyzji o budowie oświetlenia ulicznego.  

Wśród inwestycji innych mieszczą się w większości rozbudowy, przebudowy budynków 

stanowiących własność Gminy jak też budynków użyteczności publicznej (szkoła 

podstawowa, gimnazjum, przedszkole, budynek Komendy Policji itp.) oraz rozbudowa 

świetlicy wiejskiej. W świetle wzrastającej liczby inwestycji mieszkaniowych, taka ilość 

inwestycji infrastrukturalnych może okazać się niewystarczająca. Inwestycje drogowe są 

realizowane w ramach specustawy drogowej.  

Rozkład wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w podziale 

na rodzaje inwestycji przedstawia się następująco:  

 
Tabela 8. Rodzaj wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w podziale na lata, 
źródło: opracowanie własne na podstawie kopii rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu 
publicznego 

Rodzaj inwestycji 2014 2015 2016 2017 suma 

związane z siecią elektroenergetyczną  
(linie elektroenergetyczne nN i SN, stacje 
transformatorowe, słupy itp.) 

17 7 7 6 37 

związane z siecią gazociągową (sieci i przyłącza) 2 0 2 0 4 

związane z siecią wodociągową (sieci, ujęcia) 1 2 3 0 6 

związane z siecią kanalizacyjną (sieci, ujęcia) 2 0 0 0 2 

oświetlenie uliczne 4 2 3 1 10 

inne 7 4 1 0 12 

suma 33 15 16 7 71 
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8. Wnioski z analizy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu 
terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

Na obszarze gminy Stanisławów, z wyłączeniem terenów, na których funkcjonują 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zmiany w sposobie zagospodarowaniu 

terenów odbywają się poprzez decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i 

decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Nie jest to korzystne zjawisko w planowaniu 

spójnego i zorganizowanego rozwoju przestrzennego, ponieważ prowadzi do rozproszenia 

zabudowy, a także często wiąże się z naruszeniem przepisów związanych ze zmianą 

przeznaczenia terenów rolnych na cele nierolnicze. 

Wydawane decyzje muszą spełniać jednocześnie pięć warunków, określonych w ustawie 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073), tzw. „dobra 

sąsiedzkiego”:  

- odpowiednia zabudowa na działce sąsiedniej,  

- dostęp do drogi publicznej,  

- wystarczające uzbrojenie terenu, w razie potrzeby- uzyskana zgoda na wylesienie,  

- zgodność z przepisami odrębnymi.  

Nie muszą zaś być zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. W gminie Stanisławów w znacznym stopniu jednak 

wydane decyzje w zakresie rodzaju inwestycji (który wiąże się z przeznaczeniem terenu) 

pokrywają się z ustaleniami Studium.  

W związku z rodzajem wnioskowanych inwestycji stwierdza się, że największe 

zapotrzebowanie w gminie Stanisławów dotyczy nowych terenów przeznaczanych pod 

zabudowę mieszkaniową. Wzrasta również rola budownictwa letniskowego.  

W celu zbudowania polityki przestrzennej, która będzie odpowiednio zorganizowana, 

harmonijna i skierowana na zrównoważony rozwój, najefektywniej jest opracować plany 

miejscowe dla obszarów o szczególnym znaczeniu, gdzie zainteresowanie inwestycjami jest 

największe. Obranie takich działań pozwoliłoby na skoncentrowanie zabudowy na obszarach, 

gdzie istniejąca infrastruktura techniczna jest wystarczająca dla tego typu inwestycji oraz 

umożliwiłoby skoordynowany i bezkonfliktowy rozwój pozostałych funkcji – gospodarczej, 

produkcyjnej itp. Takim obszarem jest w pierwszej kolejności miejscowość gminna- 

Stanisławów, dla której rokrocznie wydaje się najwięcej decyzji. Oznacza to, że występuje 

tam największy ruch budowlany i zainteresowanie inwestorów. Ponadto, realizacje w 

zakresie celów publicznych zwiększają dostęp do infrastruktury, ułatwiając inwestorom 

uzbrojenie terenów w niezbędne media.    

Przesłanki na podstawie ilości wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na 

budowę, wskazują na ewentualność opracowania planów dla miejscowości: Kolonie 

Stanisławów, Ciopan, Porąb i Czarna. Brak planów dla terenów rozwojowych prowadzi do 

realizacji indywidualnych potrzeb z pominięciem interesu wspólnoty, co prowadzi do 

nieodwracalnych zmian dla polityki Gminy oraz skutkuje zwiększeniem kosztów realizacji 

inwestycji celu publicznego (wykup gruntów zabudowanych w drodze decyzji o warunkach 
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zabudowy lub dla których wydano warunki zabudowy). Co więcej, zapisy znajdujące się 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego niosą informacje dla potencjalnych 

inwestorów, zainteresowanych konkretnymi lokalizacjami.  
  

9. Podsumowanie i wnioski  

Wymóg okresowej oceny aktualności głównych dokumentów planistycznych wynika  

z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 

1073). Opracowywana w tym celu analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym jest 

dokumentem wewnętrznym samorządu, nie mającym wpływu na zagospodarowanie 

poszczególnych terenów. Obecnie jednak, zgodnie z treścią znowelizowanego art. 15 ust. 1, 

datę uchwały Rady Gminy, przyjmującej ocenę aktualności Studium i planów miejscowych 

należy przywołać w uzasadnieniu do każdego planu miejscowego. Dlatego też, nie jest 

praktycznie możliwe uchwalenie jakiegokolwiek planu miejscowego (również tych będących 

w trakcie procedury planistycznej) bez uchwalenia „oceny aktualności”.  

Należy podkreślić, że wnioski w zakresie dezaktualizacji poszczególnych ustaleń planów 

miejscowych lub całych opracowań nie wpływają w żadnej mierze na status obowiązujących 

planów miejscowych. Do czasu zatwierdzenia nowych planów w trybie określonym ustawą  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) wszystkie 

obowiązujące na terenie gminy Stanisławów akty planistyczne zachowują swoją moc prawną 

i stanowią podstawę do wydawania na ich podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, zaś 

Studium – do opartych o ustalone w nim kierunki zagospodarowania przestrzennego, do 

sporządzania kolejnych planów miejscowych. 

Niniejsze opracowanie wymaga zaopiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno-

Architektoniczną, działającą jako organ doradczy Wójta w sprawach planowania 

przestrzennego i przyjęcia przez Radę Gminną w formie uchwały.  

Przeprowadzona analiza zebranych materiałów wykazała, że:  

 Na obszarze gminy Stanisławów w przeważającej części (97,8% powierzchni) 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. Zdecydowana większość inwestycji dotyczyła 

zabudowy mieszkaniowej.  

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Stanisławów jest w dużej mierze nieaktualne. Wykazane nieaktualności wynikają 

głównie ze zmian w prawodawstwie, m.in. nowelizacji przepisów ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, ze względu na nowy obowiązujący Plan 

Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego oraz zmiany w przepisach odrębnych. 

Jedną z ważniejszych elementów nieaktualnych w Studium jest realizacja polityki 

przestrzennej poprzez uchwalanie planów. Ustalenia zawarte w Studium należy uznać za 
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nieaktualne w zakresie obszarów i ich granic wyznaczonych do obowiązkowego 

sporządzenia planu, co skutkuje niemożnością uchwalenia planów zgodnie z podjętymi 

uchwałami intencyjnymi a uzyskanymi decyzjami Ministra Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska o zmianie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i 

nieleśne.  

 Z uwagi na fakt, iż Studium obowiązuje już od 9 lat, nie jest ono dostosowane do obecnej 

sytuacji Gminy, gdyż w okresie jego obowiązywania zaszły zmiany zarówno przestrzenne, 

jak i gospodarcze, ekonomiczne i społeczne, które wymuszają weryfikację kierunków 

rozwoju Gminy. Potwierdzają to złożone wnioski mieszkańców- mimo iż dotyczą one 

zmian ustaleń planów, to wnioskowane zmiany przeznaczenia wiążą się nierozerwalnie 

ze zmianami w ustaleniach Studium.  

Sporządzając zmianę Studium, główną przesłanką wprowadzoną przez nowe 

prawodawstwo do wyznaczenia kierunków rozwoju Gminy będzie bilans terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, a ewentualne zaplanowanie nowej zabudowy 

uwarunkowane będzie wynikami przeprowadzonego bilansu, w tym także określeniem 

możliwości finansowania przez Gminę wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury 

technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, jak również 

ustalenia w zakresie „obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji 

lub remediacji oraz obszarów zdegradowanych.  

 Wskazanie nieaktualności Studium nie skutkuje unieważnieniem dokumentu- Studium 

nadal jest podstawowym dokumentem wewnętrznej polityki przestrzennej Gminy, aż  

do czasu przyjęcia niezbędnych aktualizacji w zakresie wynikającym z analizy.  

 Większość obowiązujących na terenie gminy Stanisławów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego to plany sporządzone na podstawie nieobowiązującej 

ustawy o planowaniu przestrzennym z 1994r., które jednak cały czas posiadają moc 

prawną, mimo niedostosowania do obecnych wymogów prawnych. Plany te niemal w 

100% zostały zrealizowane. W przypadku wystąpienia potrzeby zmian ustaleń tych 

planów, wyrażonych głównie wnioskami mieszkańców, Gmina powinna podjąć się ich 

aktualizacji.  

W momencie gdy  zapisy planów nie kolidują z zamierzeniami inwestycyjnymi 

inwestorów (brak złożonych wniosków o zmianę ustaleń planu), nie zauważa się naglącej 

potrzeby zmian/ aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

 

 Pięć planów zagospodarowania obowiązujących na terenie gminy Stanisławów, to plany 

sporządzone na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 

2003r. Dokumenty te są:  

- zrealizowane pod konkretne inwestycje, tj. dwa miejscowe plany z przeznaczeniem 

głównym pod infrastrukturę elektroenergetyczną w ramach realizacji celów publicznych 

o znaczeniu ponadlokalnym- linia elektroenergetyczna 400kV relacji Miłosna- Siedlce 
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Ujrzanów oraz stacja elektroenergetyczna 400kV Stanisławów, które zachowują swoją 

aktualność,  

- plany zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ładzyń oraz części wsi Pustelnik, 

co do których Gmina powzięła zamiar zmian, lecz zaniechano procedury. W efekcie nadal 

obowiązują niezmienione dokumenty, ale w wyniku podjęcia uchwały o przystąpieniu do 

zmiany dla terenów objętych tymi planami złożono liczne wnioski o zmianę ustaleń, co 

wskazuje na nieaktualność ich zapisów i niedostosowanie do potrzeb mieszkańców. 

Zaleca się ponowne podjęcie zmiany planów w kontekście złożonych wniosków.   

- plan zagospodarowania dla części wsi Szymankowszczyzna, uchwalony w 2015r., który 

ocenia się jako aktualny. 

 Wskazana jest zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które 

są przedmiotem wniosków o zmianę ustaleń, tj.:  

o miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów dla 

części wsi Ładzyń , przyjętego uchwałą Nr XXXVI/238/06 Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 14 września 2006 r.,  

o miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów dla 

części wsi Pustelnik, przyjętego uchwałą Nr XXXVI/237/06 Rady Gminy 

Stanisławów z dnia 14 września 2006 r.,  

dla których została już wykonana analiza zasadności o przystąpieniu do zmiany zgodnie z art. 

14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której wnioski 

podtrzymuje się w chwili obecnej.  

 

o zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 

Stanisławów dotyczącej części wsi Stanisławów, przyjętej uchwałą Nr 

XXXIV/247/02 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 kwietnia 2002r.,  

z uwzględnieniem wnioskowanych przez inwestorów potrzeb;  

Wskazuje się na potrzebę opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miejscowości gminnej Stanisławów, z uwagi na największą roczną liczbę 

wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, świadczących o stałym dużym zainteresowaniu 

tym obszarem, rangę miejscowości jako najważniejszej w skali gminy oraz uporządkowanie 

sytuacji planistycznej. Opracowanie to zaleca się sporządzać fragmentami dla poszczególnych 

rejonów miejscowości, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z przepisów 

odrębnych, w szczególności w zakresie ochrony gruntów I- III klasy bonitacyjnej. W związku z 

faktem, iż Gmina podjęła się opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Stanisławów, Mały Stanisławów i Prądzewo- Kopaczewo,  

gm. Stanisławów oraz miejscowego planu zagospodarowania wsi Retków gm. Stanisławów, 

lecz w listopadzie 2016r. odstąpiono od umowy, zaleca się skorygowanie uchwały inicjującej 

sporządzenie planu zagospodarowania, ograniczając zasięg planu do miejscowości 

Stanisławów, w funkcjonalnym podziale na fragmenty obszarów.  
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 Przed przystąpieniem do opracowywania nowych planów miejscowych lub zmian planów 

obowiązujących, należy zaktualizować Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów, dostosowując je do obecnych 

wymogów formalno- prawnych i aktualnych uwarunkowań, w tym ochrony gruntów 

dobrej jakości I- III klasy bonitacyjnej, jak również  w kontekście  złożonych wniosków 

właścicieli i inwestorów, odpowiadając na zgłaszane potrzeby względem polityki 

przestrzennej prowadzonej przez Gminę.  

 

10.  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. 

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.  

W pierwszym etapie działań, gmina Stanisławów powinna doprowadzić do uchwalenia 

zmiany miejscowych planów, co do których powzięto zamiar zmiany i/ lub złożono wnioski, 

tj.:  

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stanisławów, 

Mały Stanisławów i Prądzewo- Kopaczewo, gm. Stanisławów oraz miejscowego planu 

zagospodarowania wsi Retków gm. Stanisławów,   

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów dla części 

wsi Ładzyń, przyjętego uchwałą Nr XXXVI/238/06 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 

września 2006 r.,  

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów dla części 

wsi Pustelnik, przyjętego uchwałą Nr XXXVI/237/06 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 

września 2006 r.,  

Kolejnym krokiem Gminy powinno być uchwalenie miejscowego planu dla miejscowości 

Stanisławów, z zaleceniem opracowywania go częściowo.  

Po sporządzeniu najpilniejszych opracowań planistycznych, dalsze prace zaleca się 

podejmować, w miarę posiadanych środków budżetowych, dla całych lub większych 

fragmentów jednostek osadniczych. Kolejność będzie zależała od potrzeb zgłaszanych przez 
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mieszkańców oraz czynników ekonomicznych związanych z infrastrukturą techniczną i 

społeczną.  

Wieloletni program sporządzania planów miejscowych odnosi się do miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. W harmonogramie dalszych prac planistycznych 

gminy Stanisławów warto jednak uwzględnić pilną potrzebę aktualizacji Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, która w praktycznym ujęciu 

powinna być pierwszym krokiem w procesie porządkowania polityki przestrzennej Gminy.  

Aktualnie obowiązujące Studium zostało uchwalone przed wejściem w życie obecnie 

obowiązujących dokumentów planistycznych i strategicznych wyższego szczebla- m.in. Planu 

Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego, a dane, na które powołuje się Studium są 

już przedawnione, ponieważ w przeciągu okresu obowiązywania Studium (ok. 9 lat) zmieniły 

się uwarunkowania w Gminie. W związku z powyższym istnieje potrzeba zaktualizowania 

Studium zarówno w kwestii aktualnych uwarunkowań, jak i weryfikacja kierunków rozwoju. 

Będzie to konieczne również w kontekście zmiany planów miejscowych, których ustalenia nie 

mogą naruszać ustaleń Studium, a obecne jego brzmienie nie pozwala na wprowadzenie 

wnioskowanego przeznaczenia. Gmina powinna więc zachować kolejność prac nad 

poszczególnymi dokumentami i w pierwszej kolejności zaktualizować Studium, następnie zaś 

przystąpić do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.   
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Rysunek 3. Rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów, KIERUNKI 
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Rysunek 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymankowszczyzna Gmina Stanisławów, RYSUNEK 
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Rysunek 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV  Miłosna – Siedlce Ujrzanów dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska, Szymankowszczyzna, Czarna, Porąb, gmina Stanisławów, RYSUNEK A 
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Rysunek 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV  Miłosna – Siedlce Ujrzanów dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska, Szymankowszczyzna, Czarna, Porąb, gmina Stanisławów, RYSUNEK B 
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Rysunek 7. - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV dla części wsi: Wólka 
Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów, RYSUNEK  
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Uzasadnienie

Artykuł 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1073) 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
Gmina Stanisławów, 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 i planów miejscowych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z jednoczesnym
wskazaniem rozbieżności względem wymogów ustawowych.

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

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

W pierwszej kolejności Gmina powinna dokonać aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, w którym w szczególności zostaną zweryfikowane obligatoryjne ustalenia
związane z polityka przestrzenną Gminy w zakresie granic obszarów, 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
oraz granic obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne.
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