UCHWAŁA NR XX/191/16
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 18 sierpnia 2016 r.
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stare Babice oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Stare Babice
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Stare Babice wyniki przedstawione w
opracowaniu ,,Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stare Babice oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Stare Babice” .
§ 2. 1. Uznaje się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Stare Babice, uchwalone uchwałą Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1
czerwca 2006 r. za częściowo nieaktualne:
1) stwierdza się, że w oparciu o zapisy zawarte w studium istnieje możliwość stwierdzenia
zgodności projektowanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
rozwiązań z polityką przestrzenną gminy;
2) stwierdza się, na podstawie analizy wniosków w sprawie zmiany przeznaczenia terenów
rolnych na budowlane, że uwzględnienie zdecydowanej większości tych wniosków nie
wymaga zmiany studium, ponieważ odnoszą się do terenów przewidzianych w
perspektywie jako tereny budowlane;
3) wyznaczenie w studium nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową może nastąpić
jedynie w oparciu o przepis art. 10 ust.2 pkt. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
2. Decyzja Rady Gminy o aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stare Babice, wymaga dostosowania tego dokumentu do wymagań art.
10 ust. 1 i 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 3. 1. Uznaje się obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
oznaczone liczbami porządkowymi: 1, 2, 3, 4, 6 i 7, sporządzonych w trybie wynikającym z
ustawy z 27 marca 2003 roku, za aktualne, a oznaczone liczbami porządkowymi 5 i 8 za
nieaktualne. Wykaz tych planów w Załączniku nr 1A do niniejszej uchwały:
1) stwierdza się, że wszystkie obowiązujące plany miejscowe, sporządzonych w trybie
wynikającym z ustawy z 27 marca 2003 roku, są zgodne z ustaleniami Studium,
uchwalonym uchwałą Nr XXXVIII/326/06;
2) stwierdza się, ze wszystkie wnioski składane do planów miejscowych są wnioskami o
zmianę obowiązujących planów miejscowych.
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2. Uznaje się za nieaktualne obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego (5 planów) sporządzonych w trybie wynikającym z ustawy z 7 lipca1994 roku.
Wykaz tych planów w Załączniku nr 1B do niniejszej Uchwały.
3. Uznaje się kontynuację prac nad planami miejscowymi , będącymi w trakcie
przeprowadzania procedury planist0ycznej (7 planów miejscowych) oraz
nowymi
sporządzanymi na podstawie uchwał Rady Gminy, podjętych w 2016 r. w sprawie
przystąpienia do ich sporządzenia za działania racjonalne. Wykaz tych planów w Załączniku
nr 2A i 2B do niniejszej Uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Babice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Henryk Kuncewicz
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Uzasadnienie
do w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stare Babice oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Stare Babice.
1. Podstawę prawną sporządzonej Oceny stanowi art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Celem , wynikającym z cytowanego przepisu, jest
ocena zmian zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy w kontekście obowiązujących
dokumentów planistycznych.
2. Podstawowymi dokumentami na podstawie których jest prowadzona działalność realizacyjna w zakresie
gospodarki przestrzennej na terenie Gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stare Babice i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Uznaje się
jego częściową nieaktualność z powodu braku bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Wymóg
opracowania bilansu przy sporządzania studium został wprowadzony przepisami zmienionej ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które weszły w życie z dniem 5 lutego 2015 roku.
3. Gmina Stare Babice podjęła szereg opracowań planistycznych w oparciu o tryb obowiązujących w
momencie sporządzania tych opracowań, ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –
ustawy z 7 lipca 1994 roku i ustawy z 27 marca 2003 roku. Przyjęte działania należy uznać za prawidłowe
gdyż obejmowały:
a- wykonanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Strategię
rozwoju gminy do 2025 roku,
b- wykonanie planów miejscowych dla terenów wymagających uporządkowania lub wyróżniających się
dynamika działań inwestycyjnych,
4. Plany miejscowe dotyczące południowej części wsi Klaudyn - uchwała Nr XXII/216/12 z dnia 29
listopada 2012 r. i XLIV/415/10 z dnia 4 listopada 2010 r.. uznaje się za nieaktualne gdyż:
a- Plan miejscowy uchwalony uchwałą Nr XLIV/415/10 został zamieniony przez Radę Gminy dla
poprawy układu komunikacyjnego planem - uchwała Nr XXII/216/12 z dnia 29 listopada 2012 r.
b-Plan miejscowy uchwalony uchwałą Nr XXII/216/12 nie może funkcjonować w obiegu prawnym
samodzielnie, gdyż część jego ustaleń tekstowych i rysunkowych została unieważniona
rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego znak LEX-I.200.2012.RM z dnia 2 stycznia
2013 r.
5. W związku ze zmianami ustawowymi , które weszły w życie z dniem 5 lutego 2015 roku Gmina podjęła
szereg nowych opracowań planistycznych.
6. Z uwagi na zmieniający się system prawny, okoliczności rynkowe, presję urbanizacyjna na tereny rolne,
winna zostać dokonana weryfikacja założeń polityki przestrzennej przyjętej w dokumentach
planistycznych, w planach miejscowych i Studium, w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb oraz
oczekiwań właścicieli nieruchomości i mieszkańców.
7. Zmiany w planach miejscowych, przeprowadzone pod kątem znacznego wzrostu terenów budowlanych,
powinny być oparte na analizach dotyczących przede wszystkim:
a) bilansu terenów przeznaczanych pod zabudowę,
b) możliwości finansowania przez gminę wykonania infrastruktury technicznej i społecznej,
należących do zadań własnych gminy.
8. Przy zwiększeniu szacunkowym na ok.3,5 krotnym powierzchni terenów budowlanych harmonijny rozwój
gminy będzie wymagał znacznych nakładów finansowych na infrastrukturę techniczną i społeczną, a
wielkość tych nakładów zależeć będzie od przyjętych w planach miejscowych rozwiązań i rzeczywistej
skali migracji.
9. Polityka przestrzenna gminy realizowana poprzez plany miejscowe, zarówno te obowiązujące jak i
znajdujące się w chwili obecnej w trakcie prowadzonej procedury planistycznej, powinna:
a) odstąpić od zasady ,,jednorzędowego” wyznaczania terenów pod zabudowę wzdłuż
istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych,
b) zapobiegać, przy rozmieszczeniu nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę,
rozproszeniu zabudowy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Henryk Kuncewicz
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/191/16
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

A. Wykaz

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
sporządzonych w trybie wynikającym z ustawy z 27 marca 2003 roku
Nr i data uchwały
Lp
nazwa miejscowego planu
publikacja
Rady Gminy w
zagospodarowania przestrzennego
sprawie uchwalenia

1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zachodniej części gminy Stare Babice w zakresie
części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Małypomiędzy ulicami Warszawska, Kosmowska i Krótką .

uchwała Nr
XLIV/414/10 z dnia
4 listopada 2010 r.

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 204 poz. 6230 z
dnia 9 grudnia 2010r.

2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zachodniej części gminy Stare Babice w zakresie części
wsi Zielonki Wieś i części wsi Koczargi Nowepołudniowa strona ulicy Warszawskiej.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kwirynów, Stare Babice , Janów I
Klaudyn.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Stare Babice

uchwała Nr
XLIV/416/10 z dnia
4 listopada 2010 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr
204 poz. 6230 z dnia
9 grudnia 2010r.

uchwała Nr V/33/11
z dnia 7 kwietnia
2011 r.
uchwała Nr
VIII/55/11 z dnia 30
czerwca 2011 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr
76 poz. 2443 z dnia
12 maja 2011r

5

Miejscowy plan zagospodarowania
południowej części wsi Klaudyn.

uchwała Nr
XXII/216/12 z dnia
29 listopada 2012 r.

6

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
południowej części wsi Stare Babice- południowa strona
ulicy Koczarskiej

uchwała Nr
IX/63/15 z dnia 24
czerwca 2015

7

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
części wsi Stare Babice- w rejonie ulicy Mizikowskiego

uchwała Nr
IX/64/15 z dnia 24
czerwca 2015

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
południowej części wsi Klaudyn

uchwała Nr
XLIV/415/10 z dnia
4 listopada 2010 r.

3
4

8

przestrzennego

4

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr156 poz. 4944 z
dnia 29 sierpnia
2011 r.
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5776 z dnia 24
maja 2013r
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 9141 z dnia 13
grudnia 2012 r.
Dz. Urz. Woj. Maz..
poz. 2798 z dnia 8
marca 2013r
Dz. Urz. Woj. Maz..
poz. 6533 z dnia 24
lipca 2015r.
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 6633 z dnia 28
lipca 2015r
Dz. Urz. Woj. Maz..
poz. 6534 z dnia 24
lipca 2015r.
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 6631 z dnia 28
lipca 2015r
Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 204 poz. 6231z
dnia 9 grudnia 2010r.

B. Wykaz

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
sporządzonych w trybie wynikającym z ustawy z 7 lipca 1994 roku
Nr i data uchwały
Lp
nazwa miejscowego planu
publikacja
Rady Gminy w
zagospodarowania przestrzennego
sprawie uchwalenia

9

Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice .

10

Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wschodniej części gminy Stare Babice

11

Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Blizne Jasińskiego, Blizne
Łaszczyńskiego i Lubiczów

12

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie wsi
Koczargi Stare

uchwała Nr X/59/03
z dnia 25 września
2003 r.
uchwała Nr X/60/03
z dnia 25 września
2003 r.
uchwała Nr
XXVI/229/98 z dnia
29 lutego 1998 r.
uchwała Nr
XXVII/316/2001 z
dnia 29 marca 2001
r.

Dz. Urz. Woj. Maz Nr
281 poz. 7449 z dnia
6 listopada 2003r.
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr
281 poz. 7450 z dnia
6 listopada 2003r
Dz. Urz. Woj. Maz,
Nr 19 poz. 55 z dnia
2 kwietnia 1998 r.
Dz. Urz. Woj. Maz, Nr
132 poz. 1819 z dnia
2 lipca 2001r.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Henryk Kuncewicz
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/191/16
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 18 sierpnia 2016 r.
Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do
których będą kontynuowane prace planistyczne.

A

plany w trakcie prowadzenia procedury planistycznej - sporządzonych w trybie
wynikającym z ustawy z 27 marca 2003 roku
Nr i data podjęcia uchwały Rady
L.p.
nazwa miejscowego planu
Gminy w sprawie przystąpienia
zagospodarowania przestrzennego
do sporządzania planu

1
2

3
4
5
6

7

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
południowej części wsi Klaudyn.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części
terenów położonych w Gminie Stare Babice we wsiach:
Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, Stare
Babice, Babice Nowe, Latchorzew, Lubiczów i Blizne
Łaszczyńskiego.

Uchwała Nr XXIV/240/13 z
dnia 24 stycznia 2014 r.

Zmiana miejscowego plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Zielonki Wieś- terenu
położonego przy ulicy Białej Góry
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na
różnych obszarach gminy Stare Babice – zwanego
planem zagrodowym
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego –
Zielonki Parcele.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części
wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – terenu położonego
pomiędzy ulicami Warszawską, Spacerową, trakt
Królewski, Królewicza Jakuba i Królowej Marysieńki
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi
Stanisławów.

Uchwała Nr XLII/425/14 z dnia
23 października 2014 r.

Uchwały:
Nr XXIV/241/13 z dnia 24 stycznia
2014 r.
NR. XXV/242/13 z dnia 28 lutego
2013 r.
Nr XXXIII/33/13 z dnia 28
listopada 2013 r.
Nr XI/80/15 z dnia 15
października 2015 R.

Uchwała Nr XLII/424/14 z dnia
23 października 2014 r.
Uchwała Nr XL/407/14 z dnia 4
września 2014 r.
Uchwała Nr XL/408/14 z dnia 4
września 2014 r.
Uchwała Nr VIII/54/15 z dnia
28 maja 2015 r.

B- plany sporządzane w oparciu o uchwały o przystąpieniu do ich sporządzania
podjęte w 2016 roku, sporządzane w trybie wynikającym z ustawy z 5 lutego 2015 roku
Nr i data podjęcia uchwały Rady
L.p
nazwa miejscowego planu
Gminy w sprawie przystąpienia
zagospodarowania przestrzennego
do sporządzania planu

1
2
3
4
5
6
7

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części
wsi Mariew.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części
wsi Borzęcin Duży
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części
wsi Blizne Jasińskiego.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części
wsi Janów.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części
wsi Latchorzew.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części
wsi Stare Babice ,,Warszawska- Mizikowskiego”.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części
wsi Stare Babice ,,Koczarska - Sienkiewicza”

6

Uchwała Nr XVI/141/16
17 marca 2016 r.
Uchwała Nr XVI/142/16
17 marca 2016 r.
Uchwała Nr XVI/158/16
21 kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr XVI/159/16
21 kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr XVI/160/16
21 kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr XVI/161/16
21 kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr XVI/162/16
21 kwietnia 2016 r.

z dnia
z dnia
z dnia
z dnia
z dnia
z dnia
z dnia

8

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części
wsi Stare Babice ,,Sienkiewicza – Zielona”

Uchwała Nr XVI/163/16 z dnia
21 kwietnia 2016 r.

9

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
zamkniętego ,, Mariew”.

Uchwała Nr XVI/164/16 z dnia
21 kwietnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Henryk Kuncewicz
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Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Stare
Babice
oraz
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w Gminie Stare Babice
Spis treści:
1. Wprowadzenie.
1.1. Informacje ogólne
1.2. Podstawa sporządzenia opracowania
1.3. Podstawa prawna Oceny
1.4. Cel i zakres analizy do Oceny
2. Zmiany zachodzące w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy.
2.1.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
2.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
2.3.Wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
2.4. Wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy
2.5. Wydane decyzje o pozwoleniu na budowę

3. Analiza wniosków o dokonanie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy.
4. Analiza wniosków o dokonanie zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
5. Ocena aktualności dokumentów planistycznych Gminy.
5.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
5.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

6. Wieloletni program sporządzania planów miejscowych
7. Podsumowanie i wnioski.

Załączniki:
Nr1. Wykaz wniosków do okresowej oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice oraz planów miejscowych.
Nr2. Wnioskowane przekształcenia w użytkowaniu terenów w obszarze Gminy Stare Babice.

1

1. Wprowadzenie.
1.1. Informacje ogólne.
Gmina zajmuje obszar ok. 63,59 km2 – jest jedną z 229 gmin województwa mazowieckiego.
Około 63% powierzchni gminy stanowią użytki rolne, a tereny zurbanizowane stanowią około
16% jej powierzchni. Pod względem administracyjnym Stare Babice należą do jednej z
siedmiu gmin powiatu warszawskiego – zachodniego. Gminę tworzą 23 sołectwa, położone
na północny zachód od Warszawy. Z uwagi na swoje położenie oraz funkcjonalne powiązania
, zaliczana jest do gmin tzw. aglomeracji warszawskiej.
Usytuowanie w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy oraz w otulinie i częściowo w granicach
Kampinoskiego Parku Narodowego miało istotny wpływ na dynamikę rozwoju gminy,
obserwowaną od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Jednym z zadań własnych gminy, określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym są „sprawy ładu przestrzennego”, przy czym – zgodnie z przepisami
tej ustawy „Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: (…) uchwalanie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego”, natomiast „Do zadań wójta należy
w szczególności: (…) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy”, w tym uchwał
dotyczących studium i planów miejscowych.
1.2.Podstawa sporządzenia opracowania
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie Umowy Nr 126/1016 z dnia
25 lutego 2016 r. sporządzonej w Starych Babicach pomiędzy Gminą Stare Babice, mającą
swoją siedzibę w Starych Babicach, ul. Rynek 32, a ,,PRO - ARTE” Spółdzielnią Architektów
mającą swoją siedzibę w Warszawie, przy ul. Narbutta 42 m 10.
1.3. Podstawa prawna Oceny
Obowiązujący system planowania przestrzennego reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz.778),dalej zwaną
Ustawą. Podstawę prawną niniejszej oceny stanowi art. 32 ust.1 Ustawy, zgodnie z którym ,,W
celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt (…) 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 (tj. wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu
krajowym i wojewódzkim, wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o
znaczeniu powiatowym i gminnym, wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
na terenach zamkniętych, wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy) oraz wniosków
w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego”.
Zgodnie z art. 32 ust. 2 Ustawy „Wójt przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa
w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej (…) komisji urbanistyczno-architektonicznej (…). Rada
gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych (…)”.. Istotna
dla oceny aktualności studium i planów miejscowych przez radę gminy jest – zgodnie z art. 32
ust. 3 Ustawy „(…) zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z
przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.”

1.4. Cel i zakres analizy do Oceny.
W związku z powyżej cytowanymi przepisami Ustawy celem sporządzenia niniejszej analizy
jest ocena zmian zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Stare Babice, a
w szczególności ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stare Babice oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących w Gminie.
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Analiza winna zostać zaopiniowana przez Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną,
a jej wyniki winny być wykorzystane w uchwale Rady Gminy Stare Babice w sprawie
aktualności Studium i planów miejscowych.
Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy uwzględnia:
 wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
 wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy,
 wnioski w sprawie sporządzenia lub zmiany planów miejscowych, a także wnioski
w sprawie sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy,
 podjęte uchwały o przystąpieniu do sporządzania planów miejscowych i zmian planów
miejscowych oraz Studium,
 wydane decyzje o pozwoleniu na budowę.
Natomiast ocena aktualności Studium i planów miejscowych uwzględnia w szczególności
stopień zgodności tych dokumentów z wymogami wynikającymi z aktualnych przepisów,
tj. z wymaganym zakresem tych dokumentów, określonym w Ustawie o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym - odnośnie Studium w art. 10 ust. 1 i 2, a odnośnie planów
miejscowych w art. 15 i art.16 ust.1.

2. Zmiany zachodzące w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy.
Zmiany zachodzące w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy wiążą się z presją
urbanizacyjną na tereny rolne, położone w północnej części Gminy, pomiędzy ulica
Warszawską a granicą Kampinoskiego Parku Narodowego, gdzie niska jakość gleb uzasadnia
rezygnację z prowadzenia produkcji rolnej.
Zachodzące zmiany oceniane były w aspekcie:
a) wniosków w sprawie sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy: - złożono jeden wniosek o zmianę Studium, bez
określenia jakie ustalenia tego dokumentu powinny podlegać zmianie oraz cztery wnioski o
zmianę Studium w zakresie umożliwiającym realizację obiektów usług handlu o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000m².
W okresie objętym niniejszą Oceną wnioskami o zmianę terenów bez prawa zabudowy
(rolnych i leśnych) na tereny budowlane objętych jest 785 działek rolnych i 20 leśnych. Są
to wnioski właścicieli nieruchomości o wyznaczenie nowych terenów budowlanych zgodnie
z ustaleniami Studium, Nieliczne z nich wykraczają poza tereny które są określone w
Studium do zabudowy, tak więc pomimo że to nie zostało w nich jednoznacznie
wyartykułowane, są one faktycznie wnioskami o wprowadzenie zmian do Studium.;
b) wniosków w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
w okresie objętym sporządzaną Oceną złożono 344 wniosków - wszystkie należy ocenić
jako wnioski w sprawie zmiany planów miejscowych, ponieważ przeważnie dotyczą
wyznaczenia w planach nowych terenów budowlanych. Zmianę obowiązujących
miejscowych planów spowoduje również podjęcie przez Radę Gminy w dniach 17 marca i
21 kwietnia 2016 r. dziewięciu uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania nowych
planów miejscowych;
c) wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz wydanych decyzji
o ustaleniu warunków zabudowy: - ze względu na prawie100% stan pokrycia obszaru
Gminy planami miejscowymi ani decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego ani decyzje
o ustaleniu warunków zabudowy w Gminie Stare Babice nie są wydawane.
d) wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę: w okresie od stycznia 2007 roku do czerwca
2016 roku wydano 1360 pozwoleń: 1090 na budowę nowych budynków, 993 pozwolenia
na budynki mieszkalne, 80 pozwoleń na budynki usługowe, 13 na budynki produkcyjne oraz
4 na gminne obiekty publiczne. Oprócz wydanych pozwoleń na budynki nowe, wydano ok.
300 pozwoleń na budynki gospodarcze, rozbudowy i przebudowy budynków istniejących.
Najwięcej pozwoleń na budowę wydano we wsiach: Stare Babice (180, w tej liczbie 153 na
budynki mieszkalne), Lipkowie (121 wszystkie na budynki mieszkalne), Koczargi Stare i
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Kwirynów około 80 pozwoleń w każdej z wymienionych wsi ( około 75 na budynki
mieszkalne w każdej ).
Średnia roczna liczba wydanych pozwoleń wynosi 170 pozwoleń, z czego 124 przypada na
budynki mieszkalne a 11 na budynki usługowe i produkcyjne.
Z analizy wydanych pozwoleń na budowę wynika że:
 działania inwestycyjne dotyczą w przeważającym stopniu terenów dotychczas
częściowo zurbanizowanych;
 na terenach częściowo zurbanizowanych następuje zwiększenie intensywności
wykorzystania terenów przeznaczonych pod zabudowę;
 preferencja działań inwestycyjnych dotyczy funkcji mieszkaniowej.
Liczba wydanych pozwoleń na budowę w wyżej wymienionych wsiach koresponduje z
odnotowana w ich granicach dynamika przyrostu nowych mieszkańców.
e) sytuacji demograficznej charakteryzującej się stałym wzrostem liczby ludności w
konsekwencji przyrostu naturalnego oraz dodatniego salda migracji. W latach 1995-2010
nastąpił gwałtowny przyrost liczby ludności (o 48,3%) głównie na skutek migracji. W
opracowanej we wrześniu 2011 r. ,,Analizie demograficznej ludności gminy Stare Babice”
prognozowana na rok 2025 liczba ludności została określona na 25 186 osób (w roku 2010
liczba ludności wynosiła 15 705 osób).
Roczny przyrost naturalny utrzymuje się w granicach 33-49 osób, pozostała liczba wzrostu
ilości mieszkańców jest wynikiem migracji.
Prognoza demograficzna uzasadnia celowość wyznaczania w planach miejscowych
nowych terenów budowlany, przeznaczonych w szczególności pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinna.
Według informacji zawartych w ,,Strategii rozwoju Gminy Stare Babice do 2025 r. ,
przyjętej Uchwałą Nr XVII/150/16 Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2016 r. ,,liczba
mieszkańców Gminy Stare Babice w ostatnich kilkunastu latach szybko rosła, a było to
szczególnie zauważalne w okresie 2005- 2010. W roku 2014 odnotowano , według danych
GUS, wzrost liczby mieszkańców do poziomu 17 763 osób. W roku 2014 liczba
mieszkańców Gminy była aż o 17,2% wyższa niż w roku 2005. Należy podkreślić , iż dane
statystyczne dotyczące liczby mieszkańców Gminy Stare Babice w sposób istotny różnią
się od stanu faktycznego. Według szacunkowych danych Komendy Policji w Starych
Babicach na obszarze Gminy Stare Babice mieszkać miałoby ok. 19 000 mieszkańców”
f) rezerwy działek budowlanych: w opracowanej w roku 2007 ,,Analizie zmian w
zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Stare Babice w latach 1992- 2005 z częściowym
uwzględnieniem roku 2006” ta rezerwa została określona na 2861 działek. Od czasu
zakończenia wyżej wspomnianego opracowania, zdaniem gminy przybyło 1251 działek. Po
podjęciu liczby wydanych w tym czasie pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych (993)
szacunkowa rezerwa działek kształtowałaby się na poziomie 3119 działek. Podawane
liczbowe wielkości były szacowane w założeniu, że rezerwy działek będą wynikiem
wydzielenia działek z działek zabudowanych oraz uwzględnienia liczby działek nie
zabudowanych i podzielonych. Wielkość ta została skorygowana o 75% i 50%
z uwagi że istnieją tereny niedostępne lub trudnodostępne inwestycyjnie:
1. tereny w części południowej wsi Klaudyn są pozbawione dróg i sieci infrastruktury
technicznej,
2. tereny we wsiach Borzęcinie Dużym i Małym wymagają przeprowadzenia scaleń i
nowych podziałów oraz budowy infrastruktury technicznej w ulicach,
3. tereny we wsiach Zielonki Wieś i Koczargi Nowe mogą być przeznaczone pod zabudowę
po wybudowaniu ulicy równoległej do ul. Warszawskiej oraz po wyposażeniu tych
terenów w infrastrukturę techniczną,
4. tereny we wsi Stare Babice (ulice Mizikowskiego i Koczarska) wymagają rozbudowy
infrastruktury technicznej,
5. część inwestorów do budowy jednorodzinnego domu poszukiwać będzie większego
terenu niż działki o minimalnej powierzchni ustalonej w planie miejscowym;
6. część właścicieli działek zachowa je na inne cele niż sprzedaż lub zabudowa w
najbliższym czasie.
Po dokonaniu korekty, uwzględniającej uwarunkowania wymienione powyżej, ocenia się
że obecnie realna liczba rezerwy działek budowlanych wynosi około 1870 działek.
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g) stanu wyposażenia terenu gminy w infrastrukturę techniczną:
1) drogi: w ostatnich latach wzrost ruchu drogowego stał się podstawowym hamulcem
rozwoju poprzez niedostosowanie dróg do istniejącego natężenia ruchu. W Studium
przewidziano dokonanie usprawnień na drogach wojewódzkich (modernizacja, budowa
obejść) i dla drogi ruchu ponadlokalnego budowę nowej trasy w południowej części
Gminy. Na terenie gminy jest zlokalizowany odcinek drogi krajowej - droga ekspresowa
S8. Szkielet układu komunikacyjnego w gminie stanowi droga kategorii wojewódzkiej,
nr 580-ul. Warszawska. Ulica ta generuje potoki ruchu zewnętrznego (tranzyt pomiędzy
gminami Leszno, Kampinos, i Sochaczew oraz z Warszawą) które skutkuje małą
wydolnością obsługi a postępujący wzrost motoryzacji i perspektywa przeznaczenia
nowych terenów pod zabudowę zmuszają do projektowania nowych rozwiązań w
systemie połączeń wewnętrznych. W chwili obecnej ulica Warszawska powinna być
modernizowana: od ulicy Topolowej we wsi Blizne Łaszczyńskiego do węzła
,,Warszawska” oraz w sąsiedztwie marketów (,,Lidl”, ,,Biedronka”) Prowadzone są prace
skierowane na przebudowę gruntowych dróg gminnych na ulice o nawierzchni
utwardzonej, budowę chodników i ścieżek rowerowych.
Ogólna długość użytkowanych dróg publicznych na terenie Gminy Stare Babice
szacowana jest na około 131 km, z czego około 61,8% posiada nawierzchnię
utwardzoną. W podanej liczbie długości dróg publicznych drogi gminne stanowią
bezwzględną większość – mają długość około 93 km, przy czym drogi utwardzone mają
około 43 km, co stanowi ponad 46%.
Istnieje dobra dostępność do komunikacji publicznej - gmina obsługiwana jest przez 5
linii autobusowych,
2) infrastruktura inżynieryjna: jest sukcesywnie rozbudowywana. Niektóre wsie: Blizne
Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Lubiczów i Latchorzew wykorzystują
infrastrukturę techniczną Warszawy-istniejący Wodociąg Układu Centralnego
WARSZAWA, a wsie Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego wykorzystują układ
kanalizacji warszawskiej i warszawską sieć elektroenergetyczną.
W latach 1995-2004 podjęto działania zmierzające do zwodociągowania całej Gminy.
Wraz z rozbudową sieci systematycznie zwiększała się liczba mieszkańców
korzystających z wodociągów, osiągając w roku 2016 całkowite zaspokojenie
istniejących potrzeb w tym zakresie.
Wraz z rozpoczętą w 1995 roku rozbudowa sieci wodociągowej rozpoczęto budowę w
Starych Babicach oczyszczalni ścieków. Inwestycja została zakończona w roku 2006 .
Dzięki rozbudowie w 2016 r. przepustowość oczyszczalni wzrosła z 3000 m3/d do
6000 m3/d. Prowadzona jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej a wraz z nią
kolektorów ściekowych.
W ramach dotacji unijnej na lata 2007- 2013 zrealizowanych zostało:
 113,62 km sieci kanalizacyjnej,
 2,2 km sieci kanalizacyjnej zmodernizowano,
 46 przepompowni ścieków,
 13,5 km sieci wodociągowej.
 jedna Stacja Uzdatniania Wody o wydajności 150m3/h w Borzęcinie Małym,

modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Babicach.
Cały teren Gminy jest zgazyfikowany.
Oddana do użytku stacja RPZ 110/15 kV BABICE posiada znaczne rezerwy, istnieje
możliwość dalszego rozwoju Gminy w oparciu o istniejące moce stacji. Wyprowadzenie
w kierunku Gminy Stare Babice linii średniego napięcia poprawiło zaopatrzenie w
energię elektryczną północnych rejonów Gminy (wsi Lipków i Klaudyn).
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2.1.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice
zostało sporządzone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. i przyjęte
Uchwałą Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 czerwca 2006r. Dnia
29 marca 2007 r. Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr VI/35/07 w sprawie oceny aktualności
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice
i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W wspomnianej
uchwale, w §1 ust. 2 stwierdzono ,,uznaje się na podstawie dokonanych analiz, aktualność
ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare
Babice, przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/326/06 z dnia 1 czerwca 2006 r.
Dnia 23 października 2014 r. Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr XLII/422/14 w sprawie
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Stare Babice. Jak napisano m.in. w Uzasadnieniu do tej Uchwały ,,stanowi (ona)
realizację Uchwały Nr XXXIII/334/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice oraz Uchwały Nr XLII/421/14 Rady
Gminy Stare Babice z dnia 23 października 2014 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/334/13
Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare
Babice.
Jednak, jak to napisano w ust. 2 Uzasadnienia: ,,zgodnie z uchwałami wymienionymi
w pkt. 1, zmiany Studium, obejmują wyłącznie:
1) określenie na rysunku Studium obszaru wymagającego przeprowadzenia scaleń
i podziałów nieruchomości we wsi Latchorzew pomiędzy ulicami: Warszawską,
Władysława Reymonta, Hubala, Dobrzańskiego i Bolesława Prusa,
2) określenie na rysunku Studium obszaru wymagającego przeprowadzenia scaleń
i podziałów nieruchomości we wsiach Stare Babice i Janów, zamkniętego granicami:
od południa ul. Koczarską, od zachodu ul. Osiedlową i ul. Izabelińska ,od północy granicą
pomiędzy obszarami MN4 i ZP5 a obszarami MN1, od wschodu ul. Władysława
Sikorskiego, od południa ul. Władysława Andersa, znów od wschodu ul. Pohulanka, znów
od południa ul. Sienkiewicza, znów od wschodu ul. Tadeusza Kutrzeby i dochodzi
do swego początku czyli ul. Koczarskiej,
3) korekty redakcyjne tekstu Studium”.
Dnia 28 maja 2015 r. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VIII/55/15 w sprawie uchylenia Uchwały
Nr XLII/422/14 Rady Gminy z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany Studium. Jak
wyjaśniono (m.in.) w Uzasadnieniu do tej Uchwały ,,w trybie nadzoru Wojewoda Mazowiecki
wskazał, że w jego ocenie (…), w celu dostosowania do postanowień Uchwały Nr
XXXIII/334/13 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium ograniczającej zakres wprowadzanych zmian wyłącznie do
,,określenia obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości (…)
należy usunąć ze zmienionego tekstu Studium wszelkie ustalenia i korekty redakcyjne nie
odnoszące się do problematyki scaleń i podziałów nieruchomości.”
Po zapoznaniu się z uwagami zgłoszonymi przez Wojewodę Mazowieckiego podjęto
czynności zmierzające do uchylenia podjętej uchwały i podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia
zmiany Studium zawierającej korekty tekstu, zgodnie z zaleceniem Wojewody Mazowieckiego.
Zmiany nie powodują ponowienia procedury planistycznej.”
W konsekwencji dnia 28 maja 2015 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr VIII/57/15 w sprawie
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Stare Babice, która – jak to stwierdzono w Uzasadnieniu -,,finalizuje procedurę
określoną w art. 11 ustawy z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.”
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2.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
2.2.1. W okresie od stycznia 2007r. do czerwca 2015r. w Gminie uchwalono siedem
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnych z ustaleniami
Studium, przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/326/06 z dnia 1 czerwca 2006 r.
Wykaz obowiązujących w Gminie Stare Babice miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego zamieszczono w Tabeli nr 1.
Tabela nr 1
.L.p.

nazwa planu

Nr uchwały Rady
Gminy

publikacja

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie
części wsi Borzęcin Duży i część wsi Borzęcin Mały
- pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i
Krótką
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie
części wsi Zielonki Wieś i część wsi Koczargi Nowe
-południowa strona ulicy Warszawskiej

uchwała Nr
XLIV/414/10 z dnia
4 listopada 2010r.

Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego Nr204
poz.6230 z dnia9
grudnia 2010r.

uchwała Nr
XLIV/416/10 z dnia
4 listopada 2010r.

Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego Nr204
poz.6230 z dnia9
grudnia 2010r.

3

zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kwirynów, Stare Babice, Janów
i Klaudyn

uchwała Nr
V/33/11 z dnia
7 kwietnia 2011r.

4

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Stare Babice

uchwała Nr
VIII/55/11 z dnia 30
czerwca 2011r.

5

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego południowej części wsi
Klaudyn

uchwała Nr
XXII/216/12 z dnia 29
listopada 2012r.

6

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego południowej części wsi Stare
Babice – południowa strona ulicy Koczarskiej

uchwała Nr
IX/63/15 z dnia 24
czerwca 2015r.

7

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Stare Babice w
rejonie ulicy Mizikowskiego

uchwała Nr
IX/64/15 z dnia
24czerwca 2015r.

8

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego południowej części wsi
Klaudyn

uchwała Nr
XLIV/415/10 z dnia
4 listopada 2010r.

Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego Nr 76
poz.2443 z dnia12 maja
2011.r
Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego Nr 156
poz.4944 z dnia 29
sierpnia 2011r.
Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego poz.
5776 z dnia 24 maja
2013r.
Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z dnia
13 grudnia 2012r
poz.9141
Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z dnia 8
marca 2013r. poz 2798
Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z dnia
24 lipca 2015r
poz.6533
Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z dnia
28 lipca 2015r. poz
6633
Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z dnia
24 lipca 2015r
poz.6534
Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z dnia
28 lipca 2015r. poz
6631
Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego Nr 204
z dnia 9 grudnia 2010r
poz.6231
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zmiana części miejscowego plan
zagospodarowania przestrzennego zachodniej
części gminy Stare Babice

uchwała Nr
X/59/03 z dnia 25
września 2003 r.

Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego Nr 281
z dnia 6 listopada 2003
r poz. 7449
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zmiana części miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wschodniej
części gminy Stare Babice

uchwała Nr
X/60/03 z dnia 25
września 2003 r.

Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego Nr 281
z dnia 6 listopada 2003
r poz. 7450

1

2

7

11

zmiana części miejscowego plan
zagospodarowania przestrzennego wsi Blizne
Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego i Lubiczów

uchwała Nr
XXVI/229/98 z dnia
29 lutego1998r

Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego Nr 19
z dnia 2 kwietnia 2998r
poz. 55

12

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zachodniej części Gminy Stare
Babice w zakresie wsi Koczargi Stare

uchwała Nr
XXVII/316/2001 z dn.
29 marca 2001r

Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego Nr 132
z dnia 2 lipca 2001r
poz. 1819

Cztery, z wymienionych w Tabeli nr 1 (Lp. 4, 5, 6, 7) planów miejscowych, zostały częściowo
unieważnione w wyniku rozstrzygnięć nadzorczych lub skargi Wojewody Mazowieckiego do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:
- mpzp. Lp.4 - Uchwała Nr VIII/55/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. plan został unieważniony,
między innymi, w zakresie ustaleń dla niektórych terenów rolnych oraz terenów oznaczonych
symbolami U2/ZPa i U2/U1. W wyniku ,,unieważnień” stały się, (nie w pełnym zakresie),
obowiązujące plany poprzednie, a dla terenu oznaczonego symbolem U2/ZPa podjęto prace
nad sporządzeniem nowego planu;
- mpzp. Lp.5 - Uchwała Nr XXII/216/12 z dnia 29 listopada 2012 r. plan został unieważniony,
między innymi za uchybienia formalne na rysunku planu (brak linii rozgraniczających
niektórych terenów o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania).
Dobiegają końca prace nad nowym planem miejscowym,
- mpzp. Lp 6 i 7- Uchwały: Nr IXi63/15 z dnia 24 czerwca 2015r. i Nr IX/64/15 z dnia 24 czerwca
2015 r. między innymi powodem unieważnienia planów stała się zamieszczona w nich
definicja wysokości zabudowy. Plany nie wymagają ponownego sporządzenia kwestionowana definicja mogła być usunięta ponieważ definicja wysokości zabudowy została
zamieszczona w Ustawie o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie
- mpzp. Lp.9 i 10 - Uchwały Nr X/59/03 i Nr X/60/03 z dnia 25 września 2003 r. obowiązują
dla części terenów rolnych;
- mpzp. Lp.11 - Uchwała Nr XXVI/229/98 z dnia 29 lutego 1998 r. obowiązuje dla działki nr ew.
267 położonej we wsi Blizne Jasińskiego.
- mpzp. Lp.12 - uchwała Nr XXVII/316/2001 z dn.29 marca 2001r. obowiązuje dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach graniczących z zabudową zagrodową
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalone i opublikowane w okresie
listopad 2010 r – lipiec 2015 r. (wymienione jako Lp.1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w Tabeli nr 1) należy
uznać za „zasadniczo aktualne”, spełniające większość wymagań przepisów Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak również Ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji i zawartych w niej zmian i uzupełnień Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Wymienione jako Lp.1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w Tabeli nr 1
obowiązujące plany miejscowe przeważnie, o ile pozwalają na to lokalne uwarunkowania,
(np. ochrona terenów leśnych, tereny infrastruktury technicznej lub rezerwy pod jej realizację)
lokalizują planowaną zabudowę jako uzupełnienie istniejących jednostek osiedlowych.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 10 lipca 2012 r. stwierdził częściową
nieważność ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare
Babice, uchwalonego uchwała Nr VIII/55/11 z dnia 30 czerwca 2011r.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, sporządzone latach 1998-2003 i 2010r
(wymienione jako Lp. 8, 9, 10, 11 i 12 w Tabeli nr 1) wymagają aktualizacji ze względu na nie
spełnienie wymogu dotyczącego ich zawartości, określonej przepisami art. art. 15 i art.16 ust.1
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ich ustalenia dotyczą wyłącznie
terenów rolnych.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wymieniony jako Lp. 11 należy uznać za
nie aktualny- przeznaczenie działki nr ew. 267 nie jest zgodne z obecnie obowiązującym
Studium (uchwalonym uchwałą Nr XXXVIII/ 326/06 z dnia1czerwca 2006 r.).
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W planie miejscowym z 1998 r. jest ona oznaczona symbolem UpZP- tereny usług publicznych
z zielenią parkową- w studium teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową ( MN1) i
zieleń urządzoną ( ZP6).
2.2.2. W trakcie sporządzania znajduje się 7 projektów planów miejscowych.
Wykaz projektów miejscowych planów, będących w trakcie przeprowadzania procedury
planistycznej, zamieszczono w Tabeli nr 2 (BIP Gminy).
Tabela nr 2.
nazwa planu

uchwała inicjująca

etap procedury
planistycznej
wyłożenie do
publicznego wglądu w
dniach od 18 kwietnia do
16 maja 2016 r.

L.p.
1

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego południowej części wsi
Klaudyn

uchwała Nr
XXIV/240/13 z dnia 24
stycznia 2014r.

2

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części terenów położonych
w Gminie Stare Babice, we wsiach:
Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Korczargi
Stare, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe,
Latchorzew, Lubiczów i Blizne
Łaszczyńskiego

uchwała Nr XIV/241/13

3

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Zielonki Wieś –
terenu położonego przy ul. Białej Góry

uchwała Nr XLII/425/14
z dnia 23 października
2014r.

wystąpienie o zniesienie
ochronności lasów

4

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego na różnych obszarach
gminy Stare Babice - zwany planem
zagrodowym

prace wstępne

5

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego – Zielonki Parcele

uchwała Nr LII/424/14
z dnia 23.października
. 2014 r.
uchwała Nr IV/22/15
z dnia 5 lutego 2015 r.
uchwała Nr XL/407/14
z dnia 4 września
22014r.

6

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i
Wierzbin- terenu położonego pomiędzy
ulicami Warszawską, Spacerową, Trakt
Królewski Królewicza Jakuba i Królowej
Marysieńki
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Stanisławów

uchwała Nr XL/408/14
z dnia 4 września
2014r.

koncepcja planu

uchwała Nr VIII/54/15
z dnia 28 maja 2015r.

w trakcie procedury
opiniowania i
uzgadniania

7

z dnia 23 stycznia 2013r.
Nr XXV/242/13 z dnia
28 lutego 2013r.,
Nr XXXIII/33/13 z dnia
28 listopada 2013r.,
Nr XI/80/15 z dnia 15

wyłożenie do
publicznego wglądu w
dniach od 18 maja do
14 czerwca 2016 r.

października 2015r.

w trakcie procedury
uzyskiwania zgody na
przeznaczenie terenów
rolnych na cele nie rolne

Planami, znajdującymi się w tracie przeprowadzania procedury planistycznej objęte są tereny o
łącznej powierzchni 443,8 hektarów.
2.2.3. W dniach 17 marca i 21 kwietnia 2016 roku Rada Gminy Stare Babice podjęła
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Uchwałami objęto tereny części wsi wymienionych
w Tabeli nr 3.
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Tabela nr 3

,
L.p.

nazwa planu

uchwała inicjująca

1

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Mariew

Nr XVI/141/16 z dnia
17 marca 2016r.

2

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Borzęcin Duży

Nr XVI/142/16 z dnia
17 marca 2016r

3

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Blizne
Jasińskiego

Nr XVII/158/16 z dnia
21 kwietnia 2016r.

4

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Janów

Nr XVII/159/16 z dnia
21 kwietnia 2016r.

5

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Latchorzew

Nr XVII/160/16 z dnia
21 kwietnia 2016r.

6

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Stare Babice
,,Warszawska – Mizikowskiego”

Nr XVII/161/16 z dnia
21 kwietnia 2016r.

7

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Stare Babice
,,Koczarska – Sienkiewicza”

Nr XVII/162/16 z dnia
21 kwietnia 2016r.

8

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Stare Babice
,,Sienkiewicza –Zielona”

Nr XVII/163/16 z dnia
21 kwietnia 2016r.

9

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu zamkniętego
,,Mariew”

Nr XVII/164/16 z dnia
21 kwietnia 2016r.

przeznaczenie terenu i
powierzchnia terenu
objęta granicami planu

zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
powierzchnia- 0, 9250ha
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
powierzchnia -0, 5ha
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
powierzchnia -4,4ha
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
powierzchnia -21,3ha
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna i
usługowa
powierzchnia - 37ha
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
powierzchnia - 8,2ha
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna i
usługowa
powierzchnia - 35,20ha
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna i
usługowa
powierzchnia - 118,2ha
teren resortu obrony
narodowej
powierzchnia 32,7ha

Projekty uchwał wymienionych w Tabeli nr 3 poprzedzone zostały wykonaniem analiz
dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzania miejscowych planów oraz stopnia
zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium Gminy. Przedmiotowe analizy
sporządzone były w okresie od lutego do kwietnia 2016 roku. Istotne jest to, że przyczyny
przystąpienia do sporządzenia tych planów są różne, pomimo, że wszystkie te plany można
by określić jako zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stare Babice, przyjętego Uchwałą Nr VIII/55/11 z dnia 30 czerwca
2011r.
Plany wymienione w L.p. 1 i 2 są sporządzane ze względu na „brak zgody właściwego organu
(Marszałka Województwa Mazowieckiego) dotyczącej zmiany przeznaczenia gruntów leśnych
na cele ,,nieleśne””, a więc ustalenia zmienianego tymi planami wspomnianego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice muszą być odpowiednio
skorygowane.
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Plany wymienione w L.p. 3 i 6, są sporządzane w celu uwzględnienia wniosków właścicieli
terenów objętych tymi planami i obejmują tereny położone w otoczeniu lub bezpośrednim
sąsiedztwie terenów już zabudowanych.
Plany wymienione w L.p. 4, 5, 7,8 są sporządzane ze względu na to iż obejmują obszary,
które w Studium (a konkretnie w jego zmianie przyjętej ww. Uchwałą Nr VIII/55/15) określono
jako „obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości”, a więc zgodnie
z przepisem art. 10 ust. 2 pkt. 8 są to „obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.
Plan wymieniony w L.p. 9 jest sporządzany ze względu na konieczność doprowadzenia jego
ustaleń do zgodności z przepisem dot. terenów zamkniętych.
Projektowanymi planami, wymienionymi w Tabelach Nr 2 i 3, objęte są tereny o łącznej
powierzchni 702,2 hektarów. Uchwalenie miejscowych planów, wymienionych w Tabelach nr
2 i 3, oznaczać będzie pokrycie nowymi planami 11,1% całkowitego obszaru gminy.
Bez względu na datę „uchwały inicjującej” rozpoczęcie procedury planistycznej oraz czas jej
kontynuację , a także bez względu na wnikliwość i rzetelność przeprowadzonych odnośnych
analiz, wszystkie plany miejscowe ujęte w Tabelach nr 2 i 3 będą musiały spełniać aktualne
wymagania przepisów Ustawy z 5 lutego 2015 roku, w tym art. 15 i art.16 ust.1.
W szczególności – odpowiednio do wymagań przepisu art. 15 ust. 1 „Wójt (…) sporządza
projekt planu miejscowego (…) zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi,
odnoszącymi się do obszaru objętego planem, wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu
przedstawia się w szczególności:
1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4;
2) zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz z datą uchwały rady
gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2; 3) wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.”
Ponieważ wzmiankowana w tym przepisie w ust. 1 analiza jest w trakcie opracowania, a
uchwała wzmiankowana w ust. 2 będzie dopiero podjęta (w rezultacie przedstawienia
przez Wójta Gminy wyników niniejszej analizy Radzie Gminy), takie wymagane
uzasadnienia do wszystkich aktualnie sporządzanych projektów planów (ujętych
w Tabelach nr 2 i 3) będą mogły zostać sporządzone przez Wójta dopiero po podjęciu
przez Radę Gminy wspomnianej uchwały. Jako podstawa do sporządzenia przez Wójta
wspomnianych uzasadnień nie może bowiem być uznana Uchwała nr VI/35/07 Rady Gminy
Stare Babice z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice” i obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, że względu na to, że nie jest to
uchwała podjęta przez Radę w poprzedniej kadencji (2010-14), więc nie może być traktowana
jako aktualna. Dodatkowo pozostaje kwestią otwartą, czy Rada Gminy uzna
w tej uchwale, że konieczne będzie uprzednio sporządzenie i uchwalenie odpowiednio
zaktualizowanego Studium Gminy, także dlatego, że zmienił się „sposób realizacji wymogów
wynikających z art. 1 ust. 2 – 4”, w szczególności ust. 4, który stanowi: „W przypadku
sytuowania nowej zabudowy, uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego
gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni następuje poprzez:
1) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania
transportochłonności układu przestrzennego;
2) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom
maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka
transportu;
3) zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i
rowerzystów;
4) dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy:
a) na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w
granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r.
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (…), w szczególności
poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy, b) na terenach położonych na obszarach
innych niż wymienione w lit. a, wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy położonych na obszarach, o których mowa w
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lit. a; przy czym w pierwszej kolejności na obszarach w najwyższym stopniu
przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie się obszary charakteryzujące się
najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym stopniem wyposażenia w
sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz sieci i
urządzenia telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy.”
Należy jednak zauważyć, że zarówno plany będące w trakcie prowadzonej procedury
planistycznej (wymienione w Tabeli nr 2) jak i przewidziane do sporządzenia w wyniku
niedawno podjętych uchwał (wymienione w Tabeli nr 3) w zakresie lokalizowania nowej
zabudowy spełniają wymogi cytowanych powyżej przepisów- nowa zabudowa ma stanowić
uzupełnienie istniejącej zabudowy różnych wsiach.

2. 3. Wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
a) -o znaczeniu krajowym i wojewódzkim – vide: wyjaśnienie w pkt. 2 c oraz 2.4.;
b) -o znaczeniu powiatowym i gminnym – vide: wyjaśnienie w pkt. 2 c oraz 2.4.;
c)- na terenach zamkniętych - decyzja nr 42/MON z dnia 4 marca 2016 r. Ministra Obrony
Narodowej w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
dotycząca działek o numerach ewidencyjnych 1/2, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5 i 900
w Borzęcinie Dużym oraz działek o numerach ewidencyjnych 291/1 i 291/2 we wsi
Mariew.
2. 4. Wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy
Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art.4 ust.1 i 2): „W
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów
zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: 1) lokalizację inwestycji celu publicznego
ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 2) sposób
zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji
o warunkach zabudowy.”
Ze względu naprawie 100% stan pokrycia obszaru Gminy planami miejscowymi ani decyzje
o ustalenie warunków zabudowy, ani decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w Gminie
Stare Babice nie są wydawane.
2. 5. Wydane decyzje o pozwoleniu na budowę.
Miernikiem dynamiki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym są informacje dotyczące
wydanych pozwoleń na budowę. Analiza ilości wydanych pozwoleń na budowę pozwala ocenić
ruch budowlany w obszarze Gminy, jak również w granicach poszczególnych wsi.
W okresie od stycznia 2007 do czerwca 2016 r. wydano 1360 pozwoleń, w tej liczbie 1090 na
budowę nowych budynków, w tym 993 pozwolenia na budynki mieszkalne, 80 na budynki
usługowe, 13 na budynki produkcyjne oraz 4 na gminne obiekty publiczne.
Oprócz wydanych pozwoleń na budowę nowych budynków, wydano ok. 300 pozwoleń na
budynki gospodarcze, rozbudowy i przebudowy budynków istniejących.
Najwięcej pozwoleń na budowę wydano we wsiach:
 Stare Babice – 180 , w tej liczbie 153 pozwolenia na budynki mieszkalne;
 Lipków – 121, wszystkie na budynki mieszkalne;
 Kwirynów – 79, w tej liczbie 77 pozwoleń na budynki mieszkalne;
 Koczargi Stare – 78, w tej liczbie 74 pozwolenia na budynki mieszkalne;
 Latchorzew – 67, w tej liczbie 58 pozwoleń na budynki mieszkalne;
 Borzęcin Duży – 64, wszystkie na budynki mieszkalne;
 Blizne Jasińskiego- 50, w tej liczbie 48 pozwoleń na budynki mieszkalne.
Z analizy wydanych pozwoleń na budowę wynika że:
a) działania inwestycyjne dotyczą w przeważającym stopniu terenów częściowo
zurbanizowanych,
b) na terenach częściowo zurbanizowanych następuje zwiększenie intensywności
wykorzystania terenów przeznaczonych pod zabudowę,
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c) preferencje w działaniach inwestycyjnych stanowi realizacja funkcji mieszkaniowej,
d) średnia roczna liczba wydawanych pozwoleń na budowę kształtuje się na poziomie
ok.160 pozwoleń, w tej liczbie ok.135 pozwoleń wydawanych jest na roboty budowlane
związane z budynkami jednorodzinnymi,
e) roczne przyrost terenów zabudowanych (działek budowlanych) w Gminie, może być
szacowany na poziomie średniej rocznej liczby wydawanych pozwoleń na budowę
nowych budynków jednorodzinnych.
W przeprowadzonej analizie wydanych w poszczególnych wsiach Gminy pozwoleń na budowę
wyróżniają się dwie wsie: Blizne Łaszczyńskiego i Stare Babice w których w latach 2012-2015
wydano, poza pozwoleniami na roboty budowlane związane budynkami jednorodzinnymi,
pozwolenia na budowę obiektów usługowych i służących realizacji celów publicznych;
 we wsi Blizne Łaszczyńskiego wydano:
3 pozwolenia na budowę budynków biurowych,
1 pozwolenie na budowę obiektu handlowego z parkingiem,
4 pozwolenia na obiekty produkcyjno-magazynowe
 we wsi Stare Babice wydano:
7 pozwoleń na obiekty służące realizacji celów publicznych:
- na budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Zielonej do ul. Szymanowskiego,
- na rozbudowę, przebudowę części biologicznej oczyszczalni ścieków,
- na budowę parku gminnego,
- na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej,
- na zmianę zagospodarowania działki istniejącego domu opieki
- na budowę domu opieki pobytu całodobowego,
- na budowę domu pogrzebowego,
1 pozwolenie na obiekt produkcyjny – zakład rozbioru drobiu,
1 pozwolenie na budowę budynku biurowego,
6 pozwoleń na obiekty usługowo- magazynowe i handlowe.
Lokalizacja w/w. inwestycji jest wynikiem wiodącej funkcji tych dwóch wsi w obszarze Gminyośrodek administracyjny gminny ( Stare Babice) i centrum usługowo-mieszkaniowe przy
granicy administracyjnej Warszawy (Blizne Łaszczyńskiego) i ruch budowlany w tych dwóch
wsiach zawsze będzie odbiegał od tempa wzrostu w pozostałych, nawet tych zdominowanych
przez podmiejską zabudowę jednorodzinną.
W analizowanym pod kątem dynamiki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy
okresie należy odnotować realizację ważnych obiektów gminnych:
- budynków Ośrodka Zdrowia i Urzędu Gminy w Starych Babicach,
- przedszkola w Bliznem,
- wielofunkcyjnego obiektu sportowo-edukacyjno- kulturalnego w Zielonkach Parcele,
- rozbudowę infrastruktury (sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej) modernizację i
rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach,
- przebudowę i budowę dróg i ciągów pieszo rowerowych ( między innymi Stare Babice –
Klaudyn),
- budowę parku w Starych Babicach - odrestaurowanie zbiorników wodnych, urządzenie
zieleni, placów zabaw dla dzieci i siłowni plenerowych,
- budowę placu zabaw i rekreacji na Polanie Lipkowskiej,
- budowę kilkunastu placów zabaw dla dzieci i siłowni plenerowych we wsiach gminy.

3. Analiza wniosków o dokonanie zmian w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice.
Wśród wniosków, złożonych jako wnioski o dokonanie zmian w obowiązujących dokumentach
planistycznych, brak jest wniosków kwestionujących ustalenia Studium w zakresie:
 wskaźników dotyczących zagospodarowania i użytkowania terenów,
 zasad ochrony środowiska i jego zasobów,
 kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
 zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej.
Z liczby analizowanych wniosków cztery można zakwalifikować jako formalne wnioski o
zmianę Studium - są to wnioski dotyczące lokalizacji w granicach wsi Blizne Łaszczyńskiego
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tzw. wielko powierzchniowych obiektów handlu (WOH) tj. obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000m2.
Uwzględniając liczbę wniosków (821) w sprawie zmiany przeznaczenia na działki budowlane
działek bez prawa zabudowy - stanowiącą 74% ogólnej liczby zgłoszonych wniosków
stwierdza ze:
1) objęte wnioskami działki są zlokalizowane poza wyznaczonymi w planach miejscowych
terenami zabudowy,
2) prawie wszystkie wnioski odnoszą się do terenów przewidzianych w Studium, wprawdzie
w perspektywie, ale jako tereny budowlane.
W kontekście powyżej zamieszczonej oceny uwzględnienie większości wniosków nie
wymagało by zmiany Studium a jedynie zmiany planów miejscowych, ewentualnie
sporządzenie nowego lub nowych planów, w granicach których są zlokalizowane działki
będące treścią wniosków.
W tym miejscu należy odnotować, że Rada Gminy w dniu 23 października 2014 r. a następnie
w dniu 5 lutego 2015 r. podjęła dwie uchwały: Nr XLII/ 424/14 i Nr IV/22/15 ( obie) w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
różnych obszarach gminy Stare Babice. W. uzasadnieniu do obu uchwał znalazło się
stwierdzenie ,,Uchwała zostaje podjęta w odpowiedzi na wnioski właścicieli gruntów…..
Ponieważ cały obszar gminy pokryty jest planami miejscowymi uwzględnienie tych postulatów
( wniosków) może się odbyć wyłącznie poprzez opracowanie nowego planu miejscowego dla
wnioskowanych terenów”. Nowymi planami objęto 93 tereny zlokalizowane w 16 wsiach
(Babice Nowe, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały,
Klaudyn, Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Latchorzew, Lipków, Mariew, Stanisławów, Topolin,
Zalesie, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś)
Na graficznym Załączniku Nr 2 do niniejszej Oceny, sporządzonym na rysunku planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice, (przyjętym Uchwałą Nr VIII/55/11
z dnia 30 czerwca 2011r.) przedstawiono skalę i strukturę wnioskowanych przekształceń
użytkowania terenów.

4. Analiza wniosków o dokonanie zmian miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
W latach 2010 - 2016 w Gminie Stare Babice złożono 347 wniosków dotyczących zmian
ustaleń w obowiązujących planach miejscowych. Liczbę wniosków składanych
w poszczególnych latach zestawiono w Tabeli nr 4.
Tabela nr 4
lata

ilość
złożonych
wniosków

lata

ilość
złożonych
wniosków

2010

10

2014

123

2011

18

2015

67

2012

15

2016

59

2013

56

Wykaz treści wszystkich, objętych analizą wniosków, z podziałem na poszczególne wsie
Gminy, stanowi Załączniku Nr 1 do niniejsze Oceny.
Paroletni okres składania wniosków skutkuje często składaniem tego samego wniosku
(o tej samej treści dotyczącej tych samych działek) w kolejnych latach. W ocenie aktualności
miejscowych planów istotna staje się nie liczba wniosków, a liczba działek w granicach
poszczególnych wsi, odnośnie których złożono wnioski o zmianę przeznaczenia terenu.
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W obszarze Gminy liczba wniosków dotyczących zmian jednostkowych dla pojedynczych
działek wynosi 1103 działki. Wnioski dotyczą głównie zmiany przeznaczenia ustalonego w
planach miejscowych, terenów rolnych lub leśnych, bez prawa zabudowy, na tereny
budowlane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.
W strukturze przestrzennej wszystkich wsi Gminy działki rolne, w odniesieniu do których
wnioskowano o zmianę przeznaczenia, przeważnie mają kształt typowy dla działek rolnych
(długi i wąski), są zlokalizowane na terenach nie mających bezpośredniego dostępu do dróg
publicznych i przeznaczenie ich pod zabudowę wymagać będzie znaczących zmian
w miejscowych planach (nowe drogi, scalenia) Znaczącym dla planów miejscowych stanie się
problem przeciwdziałania rozpraszaniu zabudowy.
Skalę wnioskowanych przekształceń w użytkowaniu terenów w administracyjnych granicach
gminy przedstawia graficzny Załącznik Nr 2. do niniejsze Oceny
W Tabeli nr.5 zamieszczono zestawienie ilości działek objętych wnioskami w wsiach i
prawdopodobny zakres zmian w obowiązujących planach miejscowych.

Tabela nr 5.
Tabela nazwa wsi, ilość
złożonych
Nr
wniosków
5L.p

ilość działek
objętych
wnioskami

ilość działek objętych wnioskami o zmianę przeznaczenia
działek
działek
rolnych na
leśnych na
budowlane
budowlane

.1

Babice Nowe
wniosków 6

7

4

2

Blizne
Łaszczyńskiego
wniosków 6

105

1

nie dotyczy

3

Blizne
Jasińskiego
wniosków 5
Borzęcin Duży
wniosków 44

7

nie dotyczy

nie dotyczy

131

107

4

1

5

Janów
wniosków 9

16

1

nie dotyczy

6

Koczargi Nowe
wniosków 11
Koczargi Stare
wniosków 35
Klaudyn
wniosków 17
Latchorzew
wniosków 10

20

18

nie dotyczy

80

62

4

65

33

nie dotyczy

15

11

nie dotyczy

7
8
9

15

prognozowane
zmiany planów
miejscowych i
Studium
powiększenie terenów
budowlanych, zmiany w
zakresie podanym w Tab. Nr
6
mpzp D, w Studium
wyznaczenie nowych
terenów zabudowy
tereny usług i obiektów
handlowych o powierzchni
powyżej 2000m2 i zabudowy
wielorodzinnej- mpzp D–
zmiany Studium
umożliwiające realizację tych
inwestycji
- mpzp D

powiększenie terenów
budowlanych, zmiana
przeznaczenia terenu
oznaczonego symbolem ZL
na, teren zamknięty, mpzp
D,
zmiany w zakresie podanym
w Tab. Nr 6, mpzp D i C,
w Studium wyznaczenie
terenu usług medycznych

powiększenie terenów
budowlanych, zmiany w
zakresie podanym w Tab. Nr
6,
mpzp B, D, E
powiększenie terenów
budowlanych , korekty
układu komunikacyjnego
,zmiany w zakresie podanym
w Tab. Nr 6 ,
mpzp D

10

Lipków
wniosków 6

65

65

nie dotyczy

powiększenie terenów
budowlanych, mpzp D,

11

Lubiczów
wniosków 1

1

1

nie dotyczy

mpzp D, korekta na rysunku
planu

12

Mariew
wniosków 8
Stanisławów
wniosków 26

82

75

nie dotyczy

62

61

1

powiększenie terenów
budowlanych, zmiany w
zakresie podanym w Tab. Nr
6,
mpzp D ,

14

Stare Babice
wniosków 40

64

40

4

15

Topolin
wniosków 11

16

14

nie dotyczy

16

Wierzbin
wniosków 22
Wojcieszyn
wniosków 36
Zalesie
wniosków 13
Zielonki Parcele
wniosków 12

33

22

nie dotyczy

185

178

nie dotyczy

72

70

nie dotyczy

25

14

nie dotyczy

39

12

11

13

17
18
19

20

Zielonki Wieś
wniosków 19

powiększenie terenów
budowlanych, zmiany w
zakresie podanym w Tab. Nr
6 , mpzp C i D, w Studium
wyznaczenie nowych
terenów zabudowy.
usługowej
powiększenie terenów
budowlanych, mpzp D

powiększenie terenów
budowlanych, zmiany w
zakresie podanym w Tab. Nr
6 , mpzp D,,

powiększenie terenów
budowlanych , mpzp D, w
Studium wyznaczenie
nowego terenu obiektów
przetwórstwa rolnospozywczego
powiększenie terenów
budowlanych, zmiany w
zakresie podanym w Tab. Nr
6, zmiana przeznaczenia
działek na terenach leśnych
i zadrzewionych, mpzp D

uwaga;
 zamieszczone w Tabeli Nr 5 ilość działek należy traktować jako ilości z dopuszczalnym błędem w
granicach do 1,5%,
 w kolumnie ,,zakres zmian w planach miejscowych” symbolami literowymi oznaczono następujące
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego- skrót mpzp:
A- mpzp zachodniej części gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały
– pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką ( uchwała Nr XLIV/414/10 z dnia 04. 11. 2010r),
B- mpzp zachodniej części gminy Stare Babice w zakresie części wsi Zielonki Wieś i części wsi Koczargi Nowe
- południowa strona ulicy Warszawskiej ( uchwała Nr XLIV/416/10 z dnia 04. 11. 2010r),
C- zmiana mpzp wsi Kwirynów, Stare Babice, Janów i Klaudyn ( uchwała Nr V/33/11 z dnia 07. 04. 2011r),
D- mpzp gminy Stare Babice (uchwała Nr VIII/55/11 z dnia 30. 06. 2011r),
E- mpzp części wsi Klaudyn. ( uchwała Nr XII/216/12 z dnia 29. 11. 2012r).

Jak już wspomniano powyżej wnioskami o zmianę ustaleń planów miejscowych objęte są
1103 działki zlokalizowane w poszczególnych wsiach Gminy. Oznacza to, że prawie każdy z
obowiązujących planów miejscowych - w odczuciu właścicieli nieruchomości – wymaga zmian.
Nie wniesiono jedynie wniosków o zmiany planów miejscowych obejmujących wsie, Buda i
Kwirynów.
W obszarze Gminy wnioskami o zmianę przeznaczenia terenów, obecnie bez prawa
zabudowy, na tereny budowlane, objętych jest 821 działek, co stanowi 74 % ogólnej
liczby działek objętych wnioskami.
Wnioski dot. pozostałych 282 działek nie są wnioskami o zmianę przeznaczenia terenów
rolnych lub leśnych, dotyczą zmiany niektórych jednostkowych ustaleń miejscowego
planu (np. szerokości lub usytuowania linii rozgraniczających, linii zabudowy, zmiany
przeznaczenia działki ) i mogą być rozpatrzone w ramach wprowadzonych zmian planu.
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Z przeprowadzonej analizy wniosków wynika (Tabela nr 5) że największy przyrost terenów
przeznaczonych pod zabudowę, w przypadku uwzględnienia wszystkich wniosków, nastąpiłby
we wsiach: Wojcieszyn (185 działek), Koczargi Stare (80 działek), Zalesie (72 działki), Lipków
(65
działek),
Stanisławów
(62
działek).Tereny
tych
wsi
są
położone
w obszarach gminy o warunkach średnio korzystnych (Wojcieszyn), niekorzystnych (Zalesie,
Lipków, Koczargi Stare) i wyjątkowo niekorzystnych (Stanisławów) dla produkcji rolnej,
co kwalifikuje je do obszarów potencjalnej rezerwy terenów budowlanych.
Odwołując się do uprzednio zamieszczonego na str.3 tekstu pt ,,Zmiany zachodzące w
zagospodarowaniu przestrzennym Gminy”( lit. f), szacuje się że najwięcej ,,rezerw terenu”
do zagospodarowania jest we wsiach: Borzęcinie Dużym i Borzęcinie Małym- ok. 600 działek
w każdej z wymienionych, Zielonkach Wsi, Klaudynie i Starych Babicach- ok. 250-300 działek
w każdej z wymienionych, Bliznem Jasińskiego, Bliznem Łaszczyńskiego, Janowie,
Wojcieszynie, Lubiczowie, Lipkowie, Latchorzewie, Koczargach Nowych i Koczargach
Starych -ok. 100-150 działek w każdej z wymienionych, Zielonkach Parcele, Wierzbnie,
Topolinie, Mariewie i Kwirynowie - ok. 25-50 działek w każdej z wymienionych. Najmniej
,,rezerw terenu” do zagospodarowania jest we wsiach: Stanisławów- ok. 7 działek, Zalesiu 2.
Dane zamieszczone powyżej podane są na podstawie opracowanej w 2005 roku ,,Analizie
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Stare Babice w latach 1992-2005 z
częściowym uwzględnieniem roku 2006” – skorygowane w stosunku do ilości podanych w
,,Analizie” o ilości wydanych w wymienionych wsiach decyzji o pozwoleniach na budowę.
Podsumowując zamieszczoną powyżej szacunkową ocenę ,,rezerw terenu” do
zagospodarowania, należałoby przyjąć, że wyraża się ona liczbą 1870. Może wzrosnąć do
3120 działek po zakończeniu scalenia i podziału we wsiach Borzęcin Duzy i Mały oraz po
rozpoczęciu inwestycji drogowych i infrastrukturalnych na pozostałych terenach, które zostały
przeznaczone pod zabudowę w okresie objętym niniejsza oceną.
Analizując treści wniosków pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami Ustawy,
dotyczącymi zawartości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, należy
stwierdzić, że, zmiany w planach miejscowych uwzględniające znaczny wzrost terenów
budowlanych, w obszarze gminy powinny być oparte na analizach w szczególności
dotyczących:
a) możliwych do przeznaczenia pod zabudowę terenów objętych granicami planu,
b) możliwości zachowania wlotów i rezerw terenowych na docelowy układ komunikacyjny,
szczególnie w odniesieniu do dróg zbiorczych,
c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury
technicznej a także infrastruktury społecznej, należących do zadań własnych gminy.
Z graficznego Załącznika Nr 2 do niniejszej Oceny, ilustrującego skale i rozmieszczenie w
obszarze gminy wnioskowanych przekształceń w użytkowaniu terenów, wynika że:
a) przyjęta w obowiązujących planach miejscowych zasada ,,jednorzędowego” wyznaczania
terenów pod zabudowę wzdłuż istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych nie
może być utrzymana,
b) rozmieszczenie nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę, w środkowo- północnej
części obszaru gminy, szczególnie we wsiach Wojcieszyn, Koczargi Stare i Lipków może
skutkować rozproszeniem zabudowy, a więc zjawiskiem niekorzystnym, przed którym te
tereny były chronione ustaleniami obowiązujących planów miejscowych,
c) jako wnioski szczególnie kontrowersyjne (głównie ze względu na wymagania dotyczące
ochrony obszarów o walorach przyrodniczych lub krajobrazowych) w granicach których
położone są objęte wnioskami działki) uznaje się:
- wnioski dotyczące zabudowy działek położonych w obszarze Kampinoskiego Parku
Narodowego,
- wnioski dotyczące zabudowy działek położonych w obszarze terenu powiązań
przyrodniczych pomiędzy Kampinoskim Parkiem Narodowym i lasem Bemowskim,
d) przy zwiększeniu szacunkowym na ok.3,5 krotnym powierzchni terenów przeznaczonych
pod zabudowę harmonijny rozwój gminy będzie wymagał znacznych nakładów na
infrastrukturę techniczną, społeczną i komunikację, a wielkość tych nakładów zależeć
będzie od przyjętych w planach miejscowych rozwiązań i rzeczywistej skali migracji.
17

Analizując złożone wnioski o zmiany w dokumentach planistycznych gminy wyodrębniono
grupę wniosków dotyczących zmian ,,jednostkowych”, których wprowadzenie w miejscowych
planach nie powinno rzutować na wyniki analiz dotyczących potrzeb i możliwości rozwoju całej
gminy. Wnioski te zamieszczono w Tabeli nr 6.
Tabela nr 6.
L.p.

1

nazwa wsi

Babice Nowe

nr ew.
działki

59

treść wniosku
zmiana przeznaczenia terenu
mieszkaniowo-usługowego na
teren usługowo-produkcyjny ,
lokalizacja stacji paliw
zmiana przeznaczenia terenu
cmentarza na teren usług.

do wniosku dołączone pismo
Kurii Metropolitalnej i Parafii
w Starych Babicach o
rezygnacji
z
terenu
przeznaczonego na cmentarz

298/11, 298/12,
1298/13, 299/4,
299/4, 299/6,
299/7
46/2

zmiana szerokości do 7m linii
rozgraniczających
projektowanej drogi 21-16KDD

w planie szerokość linii
rozgraniczających ulicy ma
9m- ustalenie należy
zachować
możliwość zmiany
analizowana w aspekcie
lokalnych uwarunkowań

486/1, 486/2
487/1,487/2

zmniejszanie do 4m szerokości
strefy sanitarnej od cmentarza

wniosek niezgodny z
przepisami odrębnymi

625/4

zmiana przeznaczenia terenu
ZP i części terenu MN2 na
teren U2

1/2 ,40/1,40/2
40/3, 40/4,
40/5, 900

symbol ZL błędnie oznaczony
w mpzp – jest to kompleks
wojskowy K-7212

możliwość zmiany
analizowana w aspekcie
lokalnych uwarunkowań
teren zamknięty- wniosek
Woj. Sztabu Wojskowego
z dn. 16.03. 2016 r

52/3

2

Borzęcin
Duży

w mpzp działka
przeznaczona pod
zalesienie, przyjęcie jednego
z wniosków wymaga decyzji
gminy

zmiana przebiegu
projektowanej drogi
17-13KDD

możliwość zmiany w
aktualizowanym planie
miejscowym, analizowana w
aspekcie lokalnych
uwarunkowań

903/5, 904/1

zmiana przebiegu ulicy
Karłowicza

możliwość zmiany
analizowana w aspekcie
lokalnych uwarunkowań

664/1, 899/3
900, 925, 926,

zmiana przebiegu w
granicach działek drogi
dojazdowej 22-25KDD

obecna wersja przebiegu
jest realizowana poprzez
prowadzone wykupy
terenu
brak przesłanek do zmiany
linii
rozgraniczających
ulicy Decowskiego

Janów
132/5, 132/7/
134/10,134/11,
134/13, 134/24,
134/24

4

5

przesunięcie o 100-160m od
ul.
Trakt Królewski
nieprzekraczalnej linii
zabudowy

zabudowa usługowa –
Uzdrowisko Medyczne Stare
Babice, jednostka badawczorozwojowa
ośrodek gminny o funkcji usług
z zakresu zdrowia ,sportu,
turystyki

180

3

Klaudyn

Latchorzew

uwagi

546/2

brak zgody na wydzielenie w
północnej części działki terenu
przeznaczonego pod zieleń
urządzoną
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6

Mariew

291/1, 291/2
ul. Koczarska

7

Stare Babice ul.
Mizikowskiego

ul. Polna

8

375/8
Wierzbin

9

Wojcieszyn

10

Zielonki
Wieś

48

149/42

170/2

wprowadzenie w planie
miejscowym symbolu i ustaleń
dla kompleks wojskowego K7212

wniosek Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego w
Warszawie z dnia 16. 03.
2016r

zmniejszenie linii
rozgraniczających ulicy do 10m
poszerzenie od strony
południowej

pozostawić ustalenie planu z
2011r

propozycje korekt układu
komunikacyjnego.
zmiana nieprzekraczalnej linii
zabudowy od drogi krajowej z
50m na 150m
zmiana rozwiązania
komunikacyjnego w rejonie
skrzyżowania ulic Poprzecznej
i Sobieskiego

14-13KDL ma w liniach
rozgraniczających 16-17m

możliwość zmiany w
aktualizowanym planie
miejscowym, analizowana w
aspekcie lokalnych
uwarunkowań

zmiana terenu
przeznaczonego pod usługi
publiczne na teren zabudowy
mieszkaniowej

możliwość zmiany w
aktualizowanym planie
miejscowym, analizowana w
aspekcie lokalnych
uwarunkowań

zmiana przeznaczenia terenu
zabudowy mieszkaniowousługowej na teren usługowy
(usługi z zakresu mechaniki
samochodowej)

j. w.

5. Ocena aktualności dokumentów planistycznych Gminy
Gmina posiada dokumenty formalne pozwalające na prowadzenie polityki przestrzennej w
oparciu o Ustawę z dnia z dnia 27 marca 2003 roku.
5.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotem niniejszej Analizy jest ocena aktualności Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice, w szczególności o
zakresie opisanym w § 12 ust 2 pkt.1-3 Uchwały z dnia 28 maja 2015 r. Rady Gminy Nr
VIII/57/15 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice :
1) część tekstowa Studium w formie ujednoliconej z wyróżnieniem zmian, zawierająca
uwarunkowania rozwoju gminy i ustalenia określające kierunki zagospodarowania
przestrzennego stanowiącą Załącznik Nr 1;
2) rysunek Studium - uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice
sporządzony w skali 1:10 000, stanowiący Załącznik Nr 2;
3) rysunek Studium - kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice, w
formie ujednoliconej z wyróżnieniem zmian sporządzony w skali 1:10 000, stanowiący
Załącznik Nr 3;
5.2. Zakres analizy aktualności Studium.
Wobec nie zakwestionowania przez Wojewodę Mazowieckiego Uchwały z dnia 29 marca 2007
r. Nr VI/35/07 w sprawie oceny aktualności Studium i obowiązujących miejscowych planów
należy przyjąć, że Studium było aktualne w dniu jej przyjęcia.
Jednakowoż art. 9 ust. 2 Ustawy stanowi: „Wójt (…) sporządza Studium (..) uwzględniając
zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii
rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa, ramowego studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego oraz
strategii rozwoju gminy o ile gmina dysponuje takim opracowaniem”.
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Rada Ministrów przyjęła Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Uchwałą
Nr 239 z dnia 13 grudnia 2011 r.
Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego
do 2030roku Uchwałą Nr 158/13 dnia 28 października 2013 r., a plan Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 180/14 dnia 7 lipca 2014 r.
Rada Gminy Stare Babice przyjęła Uchwałą Nr XVII/150/16 Strategię Rozwoju Gminy Stare
Babice do 2025 r.
W trakcie sporządzania niniejszej Oceny porównano Studium z wyżej wymienionymi
dokumentami i stwierdzono spójność z nimi Studium. Nie zachodzi zatem potrzeba dokonania
aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Stare Babice. Przejawem spójności jest między innymi nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr
580, przebieg trasy ,,Paszkowianka” wchodzącej w skład tworzonej ,,małej obwodnicy
warszawskiej” oraz spójne ustalenia dotyczące krajowego systemu obszarów chronionych.
W czasie sporządzania niniejszej Oceny:
1) uchwalona została, uchwałą Nr XVII/150/16 Strategia Rozwoju Gminy Stare Babice do 2025
r., byłoby więc wskazane aby przy zmianach wprowadzanych w Studium uwzględniono
ustalenia tej nowej Strategii, tym bardziej że w tekście tej Strategii (str.64, w ,,Programie
tworzenia ładu przestrzennego wewnątrz Gminy i w jej otoczeniu metropolitalnym”)
napisano ,,aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Stare Babice i Miejscowych Planów Zagospodarowania „;
2) ponieważ nie powołano związku metropolitalnego obejmującego Gminę i nic nie wskazuje
na to aby w najbliższych latach taki związek powstał, to- w konsekwencji – nie zostanie
przyjęte ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
takiego związku, odnośny przepis jest więc nieistotny dla niniejszej Analizy.
Od dnia uchwalenia Studium tj. od 1 czerwca 2006 r., a w szczególności z wejściem w życie
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, uległy zmianie liczne przepisy Ustawy
dotyczące studium gminnego, w tym w szczególności przepisy art. 10 ust. 1 i 2, które powinny
być uwzględnione przy ewentualnych fragmentarycznych zmianach Studium
(odpowiednio do wymagań art.27 Ustawy), a zwłaszcza w przypadku całościowej aktualizacji
Studium.
Zmienione przepisy art.10 Ustawy obligują do wykonania w ramach oceny potrzeb
i możliwości rozwoju gminy, między innymi analiz ekonomicznych, środowiskowych
i społecznych, opartych na prognozach demograficznych, ocenie możliwości finansowania
przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej a także infrastruktury
społecznej, bilansów terenów przeznaczonych pod zabudowę.
W Studium w szczególności należy określić kierunki zmian w strukturze przestrzennej Gminy
uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz ustalić wskaźniki
dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów.
Jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000m2 w Studium określa się obszary na których mogą być one
sytuowane. Wnioski w sprawie takich lokalizacji zostały złożone (vide: pkt.: 3),
a więc w trakcie ewentualnej procedury częściowej zmiany Studium lub całościowej
aktualizacji Studium powinny zostać podjęte decyzje o sposobie ich rozpatrzenia.
Ponadto można uznać, na podstawie zakresu wniosków o zmianę przeznaczenia
wyznaczonych w planach miejscowych terenów rolnych na tereny przeznaczone pod
zabudowę że, wnioski te nie są w swojej ogromnej liczbie wnioskami w sprawie zmiany
Studium.
Istnieje niewielka ilość wniosków o zmianę Studium, przy czym niektóre z nich mogą być
uwzględnione w trakcie przeprowadzenia częściowej zmiany Studium – ale żaden z nich nie
stanowi podstawy do stwierdzenia nieaktualności tego dokumentu.
Przy decyzji o wykonaniu częściowej zmiany Studium, w celu uwzględnienia wniosków o jego
zmianę należy w szczególności spełnić wymagania art.10 ust.2 pkt. 1a) i b) Ustawy – np.
wykonać bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową w gminie.
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Na podstawie powyżej zamieszczonych wyników Oceny należy stwierdzić iż zapisy
zawarte w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Stare Babice w dalszym ciągu pozostają aktualne.

5.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stosownie do przepisów art. 14 ust. 8
Ustawy jest aktem prawa miejscowego. Warunkiem wejścia w życie aktu prawa miejscowego,
jako źródła prawa powszechnie obowiązującego na terenie danej gminy, jest jego ogłoszenie
w dzienniku urzędowym.
Procedura uchwalenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
została określona przez ustawodawcę w artykułach 14 i od 17 do 27 Ustawy o planowani i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Miejscowy plan generuje skutki prawne i ekonomiczne zarówno dla gminy jak i dla właścicieli
nieruchomości oraz inwestorów. Są to:
1. określenie w planie rozwiązań komunikacyjnych stanowi zabezpieczenie rozbudowy
układów istniejących oraz rezerwowanie terenów dla potrzeb rozbudowy infrastruktury
technicznej, służącej obsłudze zainwestowanych terenów,
2. zarezerwowane tereny pod rozwiązania komunikacyjne i realizację infrastruktury
technicznej należy wykupić i wypłacić odpowiednie odszkodowania przewidziane w art. 98
ust.3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami,
3. ustalenia planu wyznaczają dopuszczalne wskaźniki zabudowy (m.in. intensywność
zabudowy, wysokość zabudowy) działki budowlanej oraz określają jej minimalną
powierzchnię,
4. określenie rodzaju zabudowy i możliwości realizowania działalności gospodarczej ma
bezpośrednie przełożenie w podatku od nieruchomości z tytułu prowadzenia takiej
działalności,
5. określenie wymagań w zakresie dopuszczalnego rodzaju zabudowy oraz parametrów
technicznych zagospodarowania działki budowlanej pozwala uniknąć chaosu
przestrzennego, wprowadzając spójność kolorystyki i formy architektonicznej zabudowy,
6. istotną kwestią, związaną z uchwaleniem planu, lub jego zmianą, jest możliwość
roszczeń odszkodowawczych właściciela nieruchomości w przypadku gdy ustalenia planu
uniemożliwiają korzystanie z nieruchomości lub jej części, w dotychczasowy sposób lub
zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem - art. 36 ust.1 Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,
7. potencjalne wpływy z tytułu opłaty planistycznej zgodne z art. 36 ust.4 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
8. ustalenia planu nie mogą naruszać ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego,
9. potencjalny inwestor może szybko uzyskać informację o terenie będącym przedmiotem
jego zainteresowania, w tym o warunkach zabudowy, obsłudze komunikacyjnej i
uzbrojeniu terenu.
Na terenie Gminy Stare Babice obowiązują
miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, wymienione w Tabeli Nr 1, wraz z datami i numerami Uchwał Rady Gminy o
przystąpieniu do ich sporządzania oraz numerami Dzienników Urzędowych Województwa
Mazowieckiego, w których zostały one opublikowane.
W Tabeli Nr 1 wymienionych jest 12 planów, cztery z nich (wymienione jako L.p. 4, 5, 6 i 7)
rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego zostały częściowo uchylone, w
związku z tym ponownie obowiązuje częściowo 5 planów poprzednich uchylonych.
Analizując części tekstowe i graficzne obowiązujących w gminie Stare Babice planów
miejscowych, sporządzonych w oparciu o tryb wynikający z ustawy z dn. 27 marca 2003 r.
,należy stwierdzić że;
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1. wszystkie są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stare Babice, uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/326/06 z dnia
1 czerwca 2006 roku,
2. zakres ustaleń planów jest zgodny z wymogami art.15 Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, jednak w zakresie przed zmianami Ustawy, które
weszły w życie w 2015 r.,,
3. wszystkie zawierają wspólny, uporządkowany zbiór ustaleń regulujących zasady
zabudowy i zagospodarowania terenów,
4. niektóre złożone wnioski do okresowej oceny aktualności Studium i miejscowych planów
zostały rozpatrzone poprzez podjęcie przez Radę Gminy 16 uchwał o przystąpieniu do
sporządzania planów miejscowych obejmujących swoimi granicami 11,1% powierzchni
gminy. Pozostałe wnioski ( nie objęte uchwałami o przystąpieniu do sporządzania planów
miejscowych) nie rzutują na aktualność planów miejscowych, co nie wyklucza ich
uwzględnienia w kolejnych uchwałach Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzania
następnych planów lub zmian w planach obowiązujących.
W dniach 17 marca i 21 kwietnia 2016 roku Rada Gminy Stare Babice podjęła 9 uchwał w
sprawie przystąpienia do sporządzania nowych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego - Tabeli Nr 3.
Projekty uchwał poprzedzone zostały wykonaniem analiz dotyczących zasadności
przystąpienia do sporządzania miejscowych planów oraz stopnia zgodności przewidywanych
rozwiązań z ustaleniami Studium. Istotne jest to, że przyczyny przystąpienia do sporządzenia
tych planów są różne, pomimo, że wszystkie te plany można by określić jako zmiany
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare
Babice, przyjętego uchwałą Nr VIII/55/11 z dnia 30 czerwca 2011r.
Zabudowa mieszkaniowa określona w tych planach ma w większości formę zabudowy
jednorzędowej, która tworzy ciągi wzdłuż istniejących dróg, a we wschodniej części Gminy
wypełnia obszary między drogami, tworząc wyodrębnione przestrzennie osiedla. Znaczną
część obszaru Gminy stanowią niezabudowane tereny rolne. Poprzez konsekwentną politykę
przestrzenną Gminy, wyrażoną między innymi ustaleniami planów miejscowych, uchroniono
obszar Gminy przed rozproszeniem zabudowy.
Uchwalone w okresie od 4 listopada 2010 r. do 24 czerwca 2015 r. miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego określają w sposób szczegółowy przeznaczenie terenów
z uwagi na zmieniający się system prawny, sytuację na rynku nieruchomości należy dokonać
oceny realności założeń polityki przestrzennej przyjętej w planach miejscowych w odniesieniu
do potrzeb i wymagań funkcjonalnych oraz oczekiwań mieszkańców i właścicieli
nieruchomości. Ocena taka powinna być każdorazowo dokonywana przy podejmowaniu
kolejnych uchwał o przystąpieniu do sporządzania planów miejscowych.
5.3. Charakterystyka planów miejscowych.
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice
w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały pomiędzy ulicami
Warszawską, Kosmowską i Krótką - uchwalony Uchwałą nr XLIV/414/10 z dnia 4 listopada
2010r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego Nr 204 poz. 6230 z dnia 9 grudnia 2010r.).
Cały obszar planu w granicach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego. Przeznaczenie
odstawowe terenów: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowo- usługową
i usługową oraz usługi publiczne.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice
w zakresie części wsi Zielonki Wieś i części wsi Koczargi Nowe – południowa strona ulicy
Warszawskiej;- uchwalony Uchwałą nr XLIV/416/10 z dnia 4 listopada 2010r. (Dz. Urz.. Woj.
Mazowieckiego Nr 204 poz. 6232 z dnia 9 grudnia 2010r).
Obszar planu w granicach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego. Przeznaczenie
odstawowe terenów: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowo- usługową i
usługowo-rzemieślnicza. Plan ustala strefy uciążliwości od ulicy Warszawskiej.
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3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynów, Stare
Babice, Janów i Klaudyn - uchwalony Uchwałą nr V/33/11 z dnia 7 kwietnia 2011r. (Dz.
Urz.. Woj. Mazowieckiego Nr 76 poz. 2443 z dnia 12 maja 2011r).
Przedmiotem planu jest utrzymanie przeznaczenia terenów określonego dotychczasowymi
miejscowymi planami i wprowadzenie korekt wynikających z „Oceny aktualności” Studium
i obowiązujących miejscowych planów, przyjętej Uchwałą Nr VI/35/07 wspomnianą w pkt.
2.1. Korekty wynikające z tej ,,Oceny aktualności” polegały na wyznaczeniu terenów na cele
publiczne, wprowadzeniu ustaleń dotyczących uzupełnienia zabudowy zagrodowej i
terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Wiodącą funkcją obszarów
objętych granicami planu jest funkcja mieszkaniowa (zabudowa jednorodzinna), produkcja
rolnicza i ochrona terenów stanowiących otulinę Kampinoskiego Parku Narodowego i
sąsiedztwo obszaru Natura 2000.
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice- uchwalony
uchwałą nr VIII/55/11 z dnia 30 czerwca 2011r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 156 poz.
4944 z dnia 29 sierpnia 2011r).
Przedmiotem planu jest utrzymanie przeznaczenia terenów określonego dotychczasowymi
miejscowymi planami i wprowadzenie ustaleń wynikających z ww. „Oceny aktualności”
Studium i obowiązujących miejscowych planów.
Funkcje wiodące: mieszkaniowa (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna), produkcji
rolniczej i ochronna terenów stanowiących otulinę Kampinoskiego Parku Narodowego i
przyrodnicza na obszarze Natura 2000.
Funkcje uzupełniające: usługowo-produkcyjna (usługi nieuciążliwe), rekreacyjnowypoczynkowa (tereny leśne).
W § 38 ustaleniach dla terenów rolnych, (oznaczonych symbolami R i R1), plan ustala:
a) rozbudowa zabudowy zagrodowej na bezpośrednio sąsiadujących terenach
oznaczonych symbolem R (na obszarze nie większym niż dotychczasowa
powierzchnia istniejącej zabudowy zagrodowej), z zachowaniem przepisów
szczegółowych jak dla terenu MR,
b) na terenach oznaczonych R1 zakaz zabudowy kubaturowej: do czasu realizacji
planowanej drogi regionalnej, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu;
ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 10-20m od linii rozgraniczających terenu
R1”.
(Uwaga: powyżej cytowane ustalenie planu przytoczono z uwagi na znaczną liczbę wniosków
o zmianę przeznaczenia terenów rolnych na tereny budowlane, przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną).
W wyniku uchwalenia tego planu, straciły moc miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego uchwalone przed rokiem 2006.
5.Miejscowy plan zagospodarowania części wsi Klaudyn - uchwalony Uchwałą nr XXII/216/12
z dnia 29 listopada 2012r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2012r poz. 9141,
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 8 marca 2013r poz. 2798).
Teren planu przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, lokalizację
gminnych usług publicznych z zakresu zdrowia, zamieszkania zbiorowego (hotele), położony
jest
w
granicach
otuliny
Kampinoskiego
Parku
Narodowego
i Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Tereny rolne przeznaczone pod uprawy
- plan wprowadził dla tych terenów zakaz zmiany sposobu użytkowania. Na terenie wydmy
piaskowej, działkach częściowo zalesionych dopuszczona jest ekstensywna zabudowa
jednorodzinna - minimalna powierzchnia działki 3000m2, powierzchnia biologicznie czynna
70% powierzchni działki. Teren na obszarze dawnej jednostki wojskowej przeznaczony pod
zalesienie.
Za nie aktualne uznaje plany sporządzone w oparciu o tryb wynikający z ustawy z 27
lipca 1994 r. ponieważ wymagałyby one zasadniczej aktualizacji ze względu na nie spełnianie
wymogu dotyczącego ich zawartości, określonej przepisami art. 15 i art.16 ust1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 5 lutego 2015 r., są to plany
umieszczone w Tabeli nr 1 jako L.p. 8, 9,10,11 i 12 :
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 zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Blizne Jasińskiego,
Blizne Łaszczyńskiego i Lubiczów- uchwalony 29 lutego1998r.
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice w
zakresie wsi Koczargi Stare- uchwalony 29 marca 2001r.
 zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części
gminy Stare Babice- uchwalony 6 listopada 2003 r.
 zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniejj części
gminy Stare Babice- uchwalony 6 listopada 2003 r.
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej części Klaudyn- uchwalony 4
listopada 2010 r.

6. Wieloletni program sporządzania planów miejscowych.
Zgodnie z wymaganiem art. 32 ust.1 Ustawy wójt gminy zobowiązany jest do opracowania
wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych. Aktualnie w Gminie w trakcie
przeprowadzania procedury planistycznej znajduje się szesnaście projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego (Tabele Nr 2 i 3). W marcu i kwietniu b.r. Rada
Gminy podjęła 9 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania nowych miejscowych
planów (Tabela Nr 3). Gmina nie posiada wieloletniego programu sporządzania planów
miejscowych, jednak jej obszar prawie w 100% pokryty jest miejscowymi planami.
W Studium (w załączniku 3 do Uchwały Rady Gminy z dnia 28 maja 2015 r.) są wyznaczone
tereny, dla których należałoby sporządzić miejscowe plany, ale o ich wskazaniu pod zabudowę
decydowała konieczność posiadania rezerwy terenów pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną przy założonym w perspektywie, na rok 2025, wzroście liczby mieszkańców
do25186 osób (dane z ,,Analizy demograficznej ludności Gminy Stare Babice, opracowanej
we wrześniu 2011 r.).
Jeśli Rada Gminy Stare Babice w przyszłości zadecyduje o całościowej aktualizacji Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy, w tym dostosowania go do nowych
wymagań przepisów art.10 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 5 lutego 2015 r., to w Studium należy
określić granice obszarów dla których Gmina zamierza sporządzić nowe, lub zmienić
obowiązujące plany miejscowe ( vide przepis art. 10 ust. pkt. 8) i 9) Ustawy), uwzględnić
wnioski z bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę w skali całej Gminy oraz możliwości
sfinansowania przez gminę inwestycji należących do jej zadań własnych. Wyniki uzyskane z
przeprowadzonych w/w czynności powinny być wzięte pod uwagę przy opracowywaniu
wieloletniego programu sporządzania nowych lub aktualizowania obowiązujących planów
miejscowych (vide art.32 ust. 1 Ustawy).
Obecnie przyjmuje się następujący program sporządzania planów miejscowych:
1. zakończenie16 planów miejscowych, rozpoczętych na podstawie podjętych przez Radę Gminy
uchwał o przystąpieniu do ich sporządzenia ( nazwy planów i numery uchwał w Tabelach nr
2 i 3 );
2. wykonanie planów miejscowych w oparciu o przewidywaną zmianę Studium dla obszaru
południowej części wsi Blizne Łaszczyńskiego, działki nr ew. 180 w Janowie, terenu przy
cmentarzu w Starych Babicach, terenu gminnych działek w centrum Starych Babic i przy ujęciu
wody, terenu działek o nr ew. 99/5 i 99/2 w Zielonkach Parcele, oraz nowego planu
miejscowego dla działki nr ew. 224/7 we wsi Blizne Jasińskiego;
3. wykonanie planu miejscowego dla części terenów położonych na północ od ulicy Trakt
Królewski i ulicy Klonowej we wsiach Koczargi Stare, Wojcieszyn, Zalesie i Borzęcin Duży.
W trakcie kończenia procedur w/w planów, przedstawiony program sporządzania planów
miejscowych może zostać zmodyfikowany.

7. Podsumowanie i wnioski.
Gmina charakteryzuje się dynamicznym rozwojem, wyrażającym się między innymi stałym
wzrostem liczby ludności. Jej funkcjonalne powiązania, uchwalone miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego oraz wyposażenie w infrastrukturę techniczną skutkują
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wzrostem zapotrzebowania na tereny budowlane przeznaczone przede wszystkim pod
zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.
Podsumowując niniejszą Ocenę należy stwierdzić że:
1. Gmina posiada dokumenty formalne pozwalające na prowadzenie polityki przestrzennej w
oparciu o Ustawę z dnia z dnia 27 marca 2003 roku – prawie 100% powierzchni gminy pokryte
jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
2. Ocena aktualności Studium i planów miejscowych prowadzona była pod kątem zgodności tych
dokumentów z wymogami wynikającymi z aktualnych przepisów, przede wszystkim z
wymaganym zakresem tych dokumentów, określonym w Ustawie o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 5 lutego 2015 r.
3. Zmienione przepisy nie nakładają obowiązku aktualizacji Studium, sprawdzając zgodność z
art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz analizując ilość i treści
jednostkowych wniosków złożonych o jego zmianę uznaje się Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice za częściowo
nieaktualne.
4. Obowiązujące w Gminie plany miejscowe, uchwalone w latach 2010 –2015 r., sporządzone
w oparciu o tryb wynikający z ustawy z 27 marca 2003 r. (za wyjątkiem obu planów południowej
części wsi Klaudyn) są aktualne w zakresie wymogów art.15 ust.2 Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z 5 lutego 2015 r.;
a).wszystkie są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stare Babice, przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/326/06 z 1 czerwca
2006 roku,
b) zakres ustaleń planów jest zgodny z wymogami art.15 Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,
c) wszystkie zawierają wspólny, uporządkowany zbiór ustaleń regulujących zasady
zabudowy i zagospodarowania terenów.
d) Plany miejscowe dotyczące południowej części wsi Klaudyn - uchwała Nr XXII/216/12 z dnia 29
listopada 2012 r. i XLIV/415/10 z dnia 4 listopada 2010 r.. należy uznać za nieaktualne gdyż:
- Plan miejscowy uchwalony uchwałą Nr XLIV/415/10 został zamieniony przez Radę Gminy dla
poprawy układu komunikacyjnego planem - uchwała Nr XXII/216/12 z dnia 29 listopada 2012 r.
-Plan miejscowy uchwalony uchwałą Nr XXII/216/12 nie może funkcjonować w obiegu prawnym
samodzielnie, gdyż część jego ustaleń tekstowych i rysunkowych została unieważniona
rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego znak LEX-I.200.2012.RM z dnia 2 stycznia
2013 r.

5. Podstawowymi dokumentami formalnymi na podstawie których prowadzona była działalność
realizacyjna w zakresie gospodarki przestrzennej na terenie gminy Stare Babice był miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice, uchwalony uchwałą Nr
VIII/55/11 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2011 r. oraz miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego sporządzone dla obszarów cechujących się największą urbanizacją (tj. Lipków
,Stare Babice, Latchorzew. Klaudyn, Janów, Koczargi Nowe, Stanisławów ).
6. Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Mazowieckiego dotyczące czterech uchwalonych
planów miejscowych ( Tabela nr 1, Lp. 4, 5, 6 i 7) spowodowały, że stały się ponownie
obowiązujące ( 5 miejscowych planów, Tabela nr 1, Lp.8-12) miejscowe plany sporządzone w
dość odległym horyzoncie czasowym, w oparciu o tryb wynikający z ustawy z 1994 r.- plany
te należy uznać za nieaktualne ponieważ odnoszą się tylko do terenów rolnych, oraz nie
spełniają wymogu dotyczącego ich zawartości, określonej przepisami art. 15 i 16 ust.1
Ustawy. Ponadto dwa z tej grupy planów:
- zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części
gminy stare Babice, uchwalonego uchwałą Nr X/59/03 z dnia 25 września 2003 r.
- zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części
gminy stare Babice, uchwalonego uchwałą Nr X/60/03 z dnia 25 września 2003 r.,
należy uznać za nieaktualne, ponieważ w Studium tereny nimi objęte nie leżą w granicach
terenów rolnych lecz przeznaczonych pod inne formy użytkowania, najczęściej ekstensywnej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
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7. Plan miejscowy ,,zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego i Lubiczów , uchwalony Uchwałą Nr XXVI/229/98
Rady Gminy z dnia 29 lutego 1998 r. należy uznać za nieaktualny, obowiązuje tylko dla
terenu działki nr ew. 267, położonej we wsi Blizne Jasińskiego.
8. W trakcie prowadzania procedury planistycznej znajduje się siedem projektów planów
miejscowych,(wymienione w Tabeli nr 2) a w wyniku podjętych w br. dziewięciu uchwał w
sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów (wymienione w Tabeli nr 3).
Nowymi planami objęte są tereny o łącznej powierzchni 702,2 hektarów, co stanowi 11,1%
całego obszaru gminy.
9. Przyczyny przystąpienia do sporządzenia planów, wymienionych w Tabeli nr 3, są różne,
plany te można by określić jako zmiany obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice, przyjętego uchwałą Nr VIII/55/11
z dnia 30 czerwca 2011 roku.
10. Zarówno plany będące w trakcie prowadzonej procedury planistycznej (wymienione w Tabeli
nr 2) jak i przewidziane do sporządzenia w wyniku niedawno podjętych uchwał (wymienione w
Tabeli nr 3) w zakresie lokalizowania nowej zabudowy spełniają wymogi art.1 ust 4
Ustawy- nowa zabudowa ma stanowić uzupełnienie istniejącej zabudowy.
11. Na podstawie analizy wniosków w sprawie zmiany przeznaczenia na działki budowlane działek
bez prawa zabudowy - 74% ogólnej liczby zgłoszonych wniosków- stwierdza się ze:
1) objęte wnioskami działki są zlokalizowane poza wyznaczonymi w planach miejscowych
terenami zabudowy,
2) prawie wszystkie wnioski odnoszą się do terenów przewidzianych w Studium, wprawdzie w
nieokreślonym horyzoncie czasowym, ale jako tereny budowlane
uwzględnienie
wniosków zatem nie wymaga zmiany Studium, a jedynie zmiany planów
miejscowych, ewentualnie sporządzenia nowego planu, w granicach którego są
zlokalizowane działki będące treścią wniosków.
12 Stan dokumentów planistycznych sporządzonych w trybie ustawy z 27 marca 2003 r. jest
następujący:
- przyjęte 1 czerwca 2006 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stare Babice - ustalenia programowo-przestrzenne w nim zawarte
są prawidłowe zarówno w aspekcie prowadzenia przez Gminę polityki przestrzennej jak
również z punktu widzenia ochrony interesów lokalnej społeczności,
- przyjęta 21 kwietnia 2016 roku Strategia rozwoju Gminy Stare Babice do 2025 roku nie
zmienia założeń polityki przestrzennej przyjętej w Studium i planach miejscowych.
Wzrost terenów budowlanych winien uwzględniać prognozę demograficzną, która określa
liczbę ludności Gminy na rok 2025 (25 186 osób) pomimo że nie jest ona wspomniana w nowej
Strategii Rozwoju Gminy do 2025 roku.
- obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (7planów)
sporządzonych w trybie ustawy z 27 marca 2003 roku, spełniają wymóg dotyczący ich
zawartości określonej przepisami art. 15 i 16 Ustawy o planowaniu zagospodarowaniu
przestrzennym;
- obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego- 5- planówsporządzonych w trybie ustawy z 7 lipca1994 roku, nie spełniają wymogu dotyczącego ich
zawartości, określonej przepisami art. 15 i 16 Ustawy o planowaniu zagospodarowaniu
przestrzennym;
- w trakcie przeprowadzania procedury planistycznej sporządzanych dla części terenów
położonych we wsiach: Babice Nowe, Borzęcin Mały, Borzęcin Duży, Blizne
Łaszczyńskiego, Klaudyn, Koczargi Stare, Stare Babice, Stanisławów, Lipków,
Latchorzew, Lubiczów, Zielonki Parcele- objęte są nimi tereny o łącznej powierzchni 443,8
hektarów,
- w trakcie opracowania jest 9 planów miejscowych sporządzanych na podstawie
uchwał Rady Gminy w sprawie przystąpienia do ich sporządzenia, podjętych w 2016 roku,
objęte są nimi tereny o łącznej powierzchni 258,6 hektarów, wszystkie te plany są
sporządzane w celu uwzględnienia wniosków właścicieli terenów objętych tymi planami.
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Wnioski:
1. Gmina charakteryzuje się dynamicznym rozwojem, wyrażającym się między innymi stałym
wzrostem liczby ludności, jej funkcjonalne powiązania zewnętrzne, uchwalone miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego oraz wyposażenie w infrastrukturę techniczną
skutkują wzrostem zapotrzebowania na tereny budowlane przeznaczone pod
zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.
2. Sytuacja demograficzna, w tym migracja, skutkować będzie, poza presją na urbanizację
terenów rolnych, wzrostem zapotrzebowania na usługi ,,bytowe” i publiczne oraz
potrzebą realizacji nowych i modernizacji istniejącej sieci dróg publicznych.
.
3. Przy znacznym zwiększeniu powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę
harmonijny rozwój Gminy będzie wymagał znacznych nakładów na infrastrukturę
techniczną, społeczną i komunikację, a wielkość tych nakładów zależeć będzie od
przyjętych w planach miejscowych rozwiązań i rzeczywistej skali migracji, a także od
wyników analiz, wymienionych w art.10 ust.1 pkt.7 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu
przestrzennym.
4. Uchwalone w okresie od 4 listopada 2010 r. do 24 czerwca 2015 r. miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego określają w sposób szczegółowy przeznaczenie
terenów, z uwagi na zmieniający się system prawny oraz sytuację na rynku nieruchomości
należy dokonać oceny realności założeń polityki przestrzennej przyjętej w planach
miejscowych w odniesieniu do potrzeb i wymagań funkcjonalnych oraz oczekiwań
mieszkańców i właścicieli nieruchomości. Ocena taka powinna być każdorazowo
dokonywana przy podejmowaniu kolejnych uchwał o przystąpieniu do sporządzania
planów miejscowych.
Po dokonaniu korekt w zapisach planów miejscowych, w zakresie wynikającym z treści
uwzględnionych wniosków, stwierdzić należy iż zapisy zawarte w planach pozostają w
dalszym ciągu aktualne.
5. Stan dokumentów planistycznych obowiązujących w Gminie Stare Babice. jest
następujący:
a) przyjęte 1 marca 2006 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stare Babice jest dokumentem aktualnym, jego częściowa
nieaktualność wynika z braku bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę.
b) przyjęta 21 kwietnia 2016 roku Strategia rozwoju Gminy Stare Babice do 2025 roku
Wzrost terenów budowlanych winien uwzględniać prognozę demograficzną, która
określa liczbę ludności Gminy na rok 2025 (25 186 osób) pomimo że nie jest ona
wspomniana w nowej Strategii Rozwoju Gminy do 2025 roku.
c) zapisy obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(7planów) sporządzonych w trybie ustawy z 27 marca 2003 roku, należy uznać za
aktualne, (nie dotyczy planów południowej części wsi Klaudyn),
d) obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (5 planów)
sporządzonych w trybie ustawy z 7 lipca1994 roku, należy uznać za nieaktualne
e) nowe plany miejscowe, będące w trakcie przeprowadzania procedury
planistycznej (7 planów miejscowych) oraz sporządzanych na podstawie uchwał
Rady Gminy w sprawie przystąpienia do ich sporządzenia, podjętych w 2016, będą
musiały spełniać aktualne wymagania przepisów Ustawy z 5 lutego 2015 r. w tym
art. 15 i 16 ust.1.
6. Z uwagi na ochronę wartości przyrodniczych i krajobrazowych obszaru gminy, należy
zachować wysoki wskaźnik procentowy powierzchni biologiczni czynnej na terenach
przeznaczanych pod zabudowę przy sporządzaniu zmian w obowiązujących planach
miejscowych, oraz w planach nowo sporządzanych.
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7. Na podstawie Załącznika Nr 2, ilustrującego skale oczekiwanych przekształceń w
użytkowaniu terenów oraz rozmieszczenie tych terenów w obszarze Gminy można
wnioskować, że:
a) przyjęta w obowiązujących planach miejscowych zasada ,,jednorzędowego”
wyznaczania terenów pod zabudowę wzdłuż istniejących i projektowanych ciągów
komunikacyjnych nie może być utrzymana,
b) rozmieszczenie nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę, może skutkować
rozproszeniem zabudowy, przeciwdziałaniem powinny być odpowiednie ustalenia
zamieszczone w treści uchwał podejmowanych w sprawie przystąpienia do
sporządzania miejscowych planów,
c) jako wnioski niezgodne z wymaganiami dotyczącymi ochrony obszarów o
unikatowych walorach przyrodniczych uznaje się:
- wnioski dotyczące zabudowy działek położonych w obszarze Kampinoskiego Parku
Narodowego,
- wnioski dotyczące zabudowy działek położonych w obszarze terenu powiązań
przyrodniczych pomiędzy Kampinoskim Parkiem Narodowym i Lasem Bemowskim,
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/projekt /
Uchwała z dnia ……………………2016 r.
Rady Gminy Stare Babice
Nr ……………/2016
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stare Babice oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Stare Babice .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) uchwala się co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Stare Babice wyniki przedstawione w
opracowaniu ,,Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stare Babice oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Stare Babice” .
§ 2.
1 Uznaje się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Stare Babice, uchwalone uchwałą Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1
czerwca 2006 r. za częściowo nieaktualne.
1) Stwierdza się, że w oparciu o zapisy zawarte w studium istnieje możliwość
stwierdzenia zgodności projektowanych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego rozwiązań z polityką przestrzenną gminy.
2) Stwierdza się, na podstawie analizy wniosków w sprawie zmiany przeznaczenia
terenów rolnych na budowlane, że uwzględnienie zdecydowanej większości tych
wniosków nie wymaga zmiany studium, ponieważ odnoszą się do terenów
przewidzianych w perspektywie jako tereny budowlane.
3) Wyznaczenie w studium nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową może nastąpić
jedynie w oparciu o przepis art. 10 ust.2 pkt. 1 Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Decyzja Rady Gminy o aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stare Babice, wymaga dostosowania tego dokumentu do wymagań
art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 3.
1. Uznaje się obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
oznaczone liczbami porządkowymi: 1, 2, 3, 4, 6 i 7, sporządzonych w trybie wynikającym z
ustawy z 27 marca 2003 roku, za aktualne, a oznaczone liczbami porządkowymi 5 i 8 za
nieaktualne. Wykaz tych planów w Załączniku nr 1A do niniejszej uchwały.
1) Stwierdza się, że wszystkie obowiązujące plany miejscowe, sporządzonych w trybie
wynikającym z ustawy z 27 marca 2003 roku, są zgodne z ustaleniami Studium,
uchwalonym uchwałą Nr XXXVIII/326/06.
2) Stwierdza się, ze wszystkie wnioski składane do planów miejscowych są wnioskami o
zmianę obowiązujących planów miejscowych.
2. Uznaje się za nieaktualne obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego (5 planów) sporządzonych w trybie wynikającym z ustawy z 7 lipca1994
roku. Wykaz tych planów w Załączniku nr 1B do niniejszej Uchwały.
3. Uznaje się kontynuację prac nad planami miejscowymi , będącymi w trakcie
przeprowadzania procedury planistycznej (7 planów miejscowych) oraz nowymi
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sporządzanymi na podstawie uchwał Rady Gminy, podjętych w 2016 r. w sprawie
przystąpienia do ich sporządzenia za działania racjonalne. Wykaz tych planów w
Załączniku nr 2A i 2B do niniejsze Uchwały.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Babice.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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/ projekt /
Uzasadnienie
uchwały Nr …………/2016 Rady Gminy Stare Babice z dnia ……………2016 r. w sprawie oceny
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare
Babice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na
terenie gminy Stare Babice.
1. Podstawę prawną sporządzonej Oceny stanowi art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Celem , wynikającym z cytowanego przepisu, jest
ocena zmian zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy w kontekście
obowiązujących dokumentów planistycznych.
2. Podstawowymi dokumentami na podstawie których jest prowadzona działalność realizacyjna w
zakresie gospodarki przestrzennej na terenie Gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice i miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Uznaje się jego częściową nieaktualność z powodu braku bilansu terenów
przeznaczonych pod zabudowę. Wymóg opracowania bilansu przy sporządzania studium został
wprowadzony przepisami zmienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
które weszły w życie z dniem 5 lutego 2015 roku.
3. Gmina Stare Babice podjęła szereg opracowań planistycznych w oparciu o tryb obowiązujących w
momencie sporządzania tych opracowań, ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
– ustawy z 7 lipca 1994 roku i ustawy z 27 marca 2003 roku. Przyjęte działania należy uznać za
prawidłowe gdyż obejmowały:
a- wykonanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Strategię
rozwoju gminy do 2025 roku,
b- wykonanie planów miejscowych dla terenów wymagających uporządkowania lub
wyróżniających się dynamika działań inwestycyjnych,
4. Plany miejscowe dotyczące południowej części wsi Klaudyn - uchwała Nr XXII/216/12 z dnia
29 listopada 2012 r. i XLIV/415/10 z dnia 4 listopada 2010 r.. uznaje się za nieaktualne gdyż:
a- Plan miejscowy uchwalony uchwałą Nr XLIV/415/10 został zamieniony przez Radę Gminy dla
poprawy układu komunikacyjnego planem - uchwała Nr XXII/216/12 z dnia 29 listopada 2012 r.
b-Plan miejscowy uchwalony uchwałą Nr XXII/216/12 nie może funkcjonować w obiegu prawnym
samodzielnie, gdyż część jego ustaleń tekstowych i rysunkowych została unieważniona
rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego znak LEX-I.200.2012.RM z dnia 2
stycznia 2013 r.
5. W związku ze zmianami ustawowymi , które weszły w życie z dniem 5 lutego 2015 roku Gmina
podjęła szereg nowych opracowań planistycznych.
6. Z uwagi na zmieniający się system prawny, okoliczności rynkowe, presję urbanizacyjna na tereny
rolne, winna zostać dokonana weryfikacja założeń polityki przestrzennej przyjętej w dokumentach
planistycznych, w planach miejscowych i Studium, w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb oraz
oczekiwań właścicieli nieruchomości i mieszkańców.
7. Zmiany w planach miejscowych, przeprowadzone pod kątem znacznego wzrostu terenów
budowlanych, powinny być oparte na analizach dotyczących przede wszystkim:
a) bilansu terenów przeznaczanych pod zabudowę,
b) możliwości finansowania przez gminę wykonania infrastruktury technicznej i społecznej,
należących do zadań własnych gminy.
8. Przy zwiększeniu szacunkowym na ok.3,5 krotnym powierzchni terenów budowlanych harmonijny
rozwój gminy będzie wymagał znacznych nakładów finansowych na infrastrukturę techniczną i
społeczną, a wielkość tych nakładów zależeć będzie od przyjętych w planach miejscowych
rozwiązań i rzeczywistej skali migracji.
9. Polityka przestrzenna gminy realizowana poprzez plany miejscowe, zarówno te obowiązujące jak i
znajdujące się w chwili obecnej w trakcie prowadzonej procedury planistycznej, powinna:
a) odstąpić od zasady ,,jednorzędowego” wyznaczania terenów pod zabudowę wzdłuż
istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych,
b) zapobiegać, przy rozmieszczeniu nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę,
rozproszeniu zabudowy.
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Załącznik Nr 1 do uchwały nr……………….
Rady Gniny Stare Babice z dnia……………..

A. Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
sporządzonych w trybie wynikającym z ustawy z 27 marca 2003 roku
Nr i data uchwały
Lp
nazwa miejscowego planu
publikacja
Rady Gminy w
zagospodarowania przestrzennego
sprawie uchwalenia

1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zachodniej części gminy Stare Babice w zakresie
części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Małypomiędzy ulicami Warszawska, Kosmowska i Krótką .

uchwała Nr
XLIV/414/10 z dnia
4 listopada 2010 r.

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 204 poz. 6230 z
dnia 9 grudnia 2010r.

2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zachodniej części gminy Stare Babice w zakresie części
wsi Zielonki Wieś i części wsi Koczargi Nowepołudniowa strona ulicy Warszawskiej.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kwirynów, Stare Babice , Janów I
Klaudyn.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Stare Babice

uchwała Nr
XLIV/416/10 z dnia
4 listopada 2010 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr
204 poz. 6230 z dnia
9 grudnia 2010r.

uchwała Nr V/33/11
z dnia 7 kwietnia
2011 r.
uchwała Nr
VIII/55/11 z dnia 30
czerwca 2011 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr
76 poz. 2443 z dnia
12 maja 2011r

5

Miejscowy plan zagospodarowania
południowej części wsi Klaudyn.

uchwała Nr
XXII/216/12 z dnia
29 listopada 2012 r.

6

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
południowej części wsi Stare Babice- południowa strona
ulicy Koczarskiej

uchwała Nr
IX/63/15 z dnia 24
czerwca 2015

7

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
części wsi Stare Babice- w rejonie ulicy Mizikowskiego

uchwała Nr
IX/64/15 z dnia 24
czerwca 2015

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
południowej części wsi Klaudyn

uchwała Nr
XLIV/415/10 z dnia
4 listopada 2010 r.

3
4

8

przestrzennego
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Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr156 poz. 4944 z
dnia 29 sierpnia
2011 r.
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5776 z dnia 24
maja 2013r
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 9141 z dnia 13
grudnia 2012 r.
Dz. Urz. Woj. Maz..
poz. 2798 z dnia 8
marca 2013r
Dz. Urz. Woj. Maz..
poz. 6533 z dnia 24
lipca 2015r.
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 6633 z dnia 28
lipca 2015r
Dz. Urz. Woj. Maz..
poz. 6534 z dnia 24
lipca 2015r.
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 6631 z dnia 28
lipca 2015r
Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 204 poz. 6231z
dnia 9 grudnia 2010r.

B. Wykaz

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
sporządzonych w trybie wynikającym z ustawy z 7 lipca 1994 roku
Nr i data uchwały
Lp
nazwa miejscowego planu
publikacja
Rady Gminy w
zagospodarowania przestrzennego
sprawie uchwalenia

9

Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice .

10

Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wschodniej części gminy Stare Babice

11

Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Blizne Jasińskiego, Blizne
Łaszczyńskiego i Lubiczów

12

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie wsi
Koczargi Stare
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uchwała Nr X/59/03
z dnia 25 września
2003 r.
uchwała Nr X/60/03
z dnia 25 września
2003 r.
uchwała Nr
XXVI/229/98 z dnia
29 lutego 1998 r.
uchwała Nr
XXVII/316/2001 z
dnia 29 marca 2001
r.

Dz. Urz. Woj. Maz Nr
281 poz. 7449 z dnia
6 listopada 2003r.
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr
281 poz. 7450 z dnia
6 listopada 2003r
Dz. Urz. Woj. Maz,
Nr 19 poz. 55 z dnia
2 kwietnia 1998 r.
Dz. Urz. Woj. Maz, Nr
132 poz. 1819 z dnia
2 lipca 2001r.

Załącznik Nr 2 do uchwały nr……………….
Rady Gminy Stare Babice z dnia…………….\
Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do
których będą kontynuowane prace planistyczne.

A

plany w trakcie prowadzenia procedury planistycznej - sporządzonych w trybie
wynikającym z ustawy z 27 marca 2003 roku
Nr i data podjęcia uchwały Rady
L.p.
nazwa miejscowego planu
Gminy w sprawie przystąpienia
zagospodarowania przestrzennego
do sporządzania planu

1
2

3
4
5
6

7

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
południowej części wsi Klaudyn.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części
terenów położonych w Gminie Stare Babice we wsiach:
Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, Stare
Babice, Babice Nowe, Latchorzew, Lubiczów i Blizne
Łaszczyńskiego.

Uchwała Nr XXIV/240/13 z
dnia 24 stycznia 2014 r.

Zmiana miejscowego plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Zielonki Wieś- terenu
położonego przy ulicy Białej Góry
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na
różnych obszarach gminy Stare Babice – zwanego
planem zagrodowym
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego –
Zielonki Parcele.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części
wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – terenu położonego
pomiędzy ulicami Warszawską, Spacerową, trakt
Królewski, Królewicza Jakuba i Królowej Marysieńki
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi
Stanisławów.

Uchwała Nr XLII/425/14 z dnia
23 października 2014 r.

Uchwały:
Nr XXIV/241/13 z dnia 24 stycznia
2014 r.
NR. XXV/242/13 z dnia 28 lutego
2013 r.
Nr XXXIII/33/13 z dnia 28
listopada 2013 r.
Nr XI/80/15 z dnia 15
października 2015 R.

Uchwała Nr XLII/424/14 z dnia
23 października 2014 r.
Uchwała Nr XL/407/14 z dnia 4
września 2014 r.
Uchwała Nr XL/408/14 z dnia 4
września 2014 r.
Uchwała Nr VIII/54/15 z dnia
28 maja 2015 r.

B- plany sporządzane w oparciu o uchwały o przystąpieniu do ich sporządzania
podjęte w 2016 roku, sporządzane w trybie wynikającym z ustawy z 5 lutego 2015 roku
Nr i data podjęcia uchwały Rady
L.p
nazwa miejscowego planu
Gminy w sprawie przystąpienia
zagospodarowania przestrzennego
do sporządzania planu

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części
wsi Mariew.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części
wsi Borzęcin Duży
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części
wsi Blizne Jasińskiego.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części
wsi Janów.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części
wsi Latchorzew.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części
wsi Stare Babice ,,Warszawska- Mizikowskiego”.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części
wsi Stare Babice ,,Koczarska - Sienkiewicza”
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części
wsi Stare Babice ,,Sienkiewicza – Zielona”

Uchwała Nr XVI/141/16
17 marca 2016 r.
Uchwała Nr XVI/142/16
17 marca 2016 r.
Uchwała Nr XVI/158/16
21 kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr XVI/159/16
21 kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr XVI/160/16
21 kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr XVI/161/16
21 kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr XVI/162/16
21 kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr XVI/163/16
21 kwietnia 2016 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
zamkniętego ,, Mariew”.

Uchwała Nr XVI/164/16 z dnia
21 kwietnia 2016 r.
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z dnia
z dnia
z dnia
z dnia
z dnia
z dnia
z dnia
z dnia

1

„PRO – ARTE” Spółdzielnia Architektów, 02-541 Warszawa ul. Narbutta 42 m 10

OCENA AKTUALNOŚCI
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA
PRZESTRZENNEGO GMINY STARE BABICE ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW
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ZAŁĄCZNIKI:
NR 1.

wykaz wniosków do okresowej oceny aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare
Babice oraz planów miejscowych,
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Wnioskowane przekształcenia w użytkowaniu terenów
w obszarze Gminy Stare Babice

autor opracowania:
mgr inż. arch.
Hanna Mieszkowska

Warszawa – Stare Babice, kwiecień-maj 2016 r.

2

ZAŁĄCZNIK Nr 1
Wykaz wniosków do okresowej oceny aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Stare Babice oraz planów miejscowych

3

1.
L.p.

wieś Babice Nowe
nr ew. działki i rok
złożenia wniosku

182

1
2014r

2

167/12, 167/2

2014r
59

3
2014r

256/2

4
2014r

5

2014r

zmiana planu
miejscowego

uwagi

zmiana przeznaczenia działki rolnej rolnych na
budowlaną
zmiana przeznaczenia działek rolnych na
tereny zabudowy zagrodowej
zmiana przeznaczenia terenu mieszkaniowousługowego na usługowo-produkcyjny – lokalizacja
stacji paliw (paliwa płynne i gaz)
zmiana przeznaczenia z zabudowy usługowomieszkaniowej na teren zabudowy jednorodzinnej

182

powiększenie powierzchni przeznaczonej pod
zabudowę mieszkaniową na działce poprzez zmianę
przeznaczenia rolnej części działki

52/3

zmiana przeznaczenia terenu cmentarza na teren
usług

2014r

6

treść wniosku

miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Stare Babice
uchwała Nr VIII/55/11 z
dnia 30 czerwca 2011

MN1/U2 w pasie szerokości ok. 70m
od ul. Dolnej, pozostała
powierzchnia rolna
ZC,U2- są pisma od Kurii Metropolitalnej
Warszawskiej i Parafii w Starych Babicach
stwierdzające rezygnację z terenu
przeznaczonego na cmentarz

4

2.
L.p.

wieś Blizne Jasińskiego
nr ew. działki I
data złożenia
wniosku

treść wniosku

zmiana planu
miejscowego

uwagi

195
2013 r.
140/1
2013 r.

zmiana zapisów dla nieruchomości w mpzp- w planie teren
MN1 i 20-24KDD

3

195
2014 r.

zmiana zapisów dla nieruchomości w mpzp

4

69/1, 69/3,
69/4
2014n r.
224/7
2014 r.

zmiana linii rozgraniczających na działkach ulice Hubala
Dobrzańskiego

wniosek rozpatrzony i dołączony do
procedury zmiany obowiązującego mpzp

ustalenie dla działki o funkcji MU lub U2

Wniosek powinien być uwzględniony, a
działka objęta zmianą planu miejscowego

1
2

5

zmiana zapisów dla nieruchomości w mpzp - teren zabudowy
mieszkaniowo-usługowej przeznaczony na teren usług z
dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej

brak informacji o treści zmiany
miejscowy plan
zagospodarowania
Gminy Stare
Babice
uchwała
Nr VIII/55/11 z dnia
30 czerwca 2011 r

poszerzenie ul. Piotra Skargi jest ustaleniem
zmienionego planu, analiza układu
komunikacyjnego wykazała brak
alternatywnego rozwiązania połączeń ulicy
Hubala Dobrzańskiego z ulicą Kościuszki

5

3.
L.p.
1

wieś Blizne Łaszczyńskiego
nr ew. działki i
data złożenia
wniosku

treść wniosku

82
2015 r.

zmiana przeznaczenia na teren zabudowy zagrodowej

2

365
2015 r.

3

282/6, 282/10,
282/11, 282/12,
282/14, 282/43
2015 r.
281/3, 281/4,
281/5, od 282
do 282/39,
294/2, 294/3,
295/1, 295/2,
295/3,
2015 r.
298/11, 298/12
298/13, 299/4
299/6, 299/7
2015 r.
365, 282/4,
282/44, 283/30,
295/5, 295/8,
295/10, 294/2,
283/1, 294/3,
281/3, 281/5,
281/4, 281/6
2016 r.

zmiana przeznaczenia z terenu usługowo- przemysłowego na teren
usług i obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000m2 (hurtownia materiałów budowlanych)
zmiana przeznaczenia z terenu usługowo- przemysłowego na teren
usług i obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000m2

4

5

6

zmiana planu
miejscowego
miejscowy plan
zagospodarowania
Gminy Stare
Babice
uchwała
Nr VIII/55/11 z dnia
30 czerwca 2011 r

uwagi
wniosek uwzględniony w w treści uchwały
sprawie do przystąpienia do
sporządzania mpzp na różnych

zmiana studium i mpzp pozwalająca na realizację obiektu
usługowo-handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 i
zabudowy wielorodzinnej

zmiana szerokości linii rozgraniczających projektowanej drogi 2116KDD

zmiana studium dopuszczająca rozmieszczenie obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2

w planie jest szerokości linii
rozgraniczających 9m, wniosek o
zmniejszenie do 7m

6

4.
L.p.

wieś Borzęcin Duży
nr ew. działki i rok
złożenia wniosku

1

39

treść wniosku

zmiana planu
miejscowego

uwagi

przeznaczenie działki leśnej pod zabudowę

2012 r.

2012 r.

przesunięcie linii rozgraniczającej terenu
budowlanego- po scaleniu z działką 515 wydzielona
nowa działka
zmiana przeznaczenia rolnej części działki (80%
powierzchni) na teren budowlany

181/16, 181/17
2012 r.

zmiana przeznaczenia działek rolnych pod zabudowę
jednorodzinną

514/2

2
2012 r.
3
4

155

5

427
2012 r.

6

376/3, 514/1, 514/4,
515/2

brak zgody na przebieg w granicach działki
projektowanej drogi od ul. Warszawskiej
przesunięcie linii rozgraniczającej terenu
budowlanego

2013 r.
7

625/4,
2013 r.

8

10

zmiana zapisów mpzp:
- przebiegu drogi 2-3KDW
- zmiana przeznaczenia terenu ZP na U2
- zmiana przeznaczenia części terenu MN2 na U2

625/4, 687/1
2013 r.
682
2013 r.

brak treści wniosku

853, 854,855
853, 854, 855, 856
2013 r.

zmiana przeznaczenia działek rolnych na teren pod
zabudowę usługowo-przemysłową
zmiana przeznaczenia działek rolnych na teren pod
zabudowę mieszkaniową- drugi wniosek złożony w
tym samym roku, dotyczący tych samych działek

powierzchnia działki ( MR) 2828m 2, podział na dwie
działki

miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
zachodniej części
gminy Stare Babice w
zakresie części wsi
Borzęcin Duzy, części
wsi Borzęcin Małypomiędzy ulicami
Warszawską,
Kosmowską i Krótką
uchwała Nr
XLIV/414/10 z dnia 4
listopada 2010 r

miejscowy plan
zagospodarowania
Gminy Stare Babice
uchwała
Nr VIII/55/11 z dnia
30 czerwca 2011 r

studium: kompleks działek w tej części
wsi rezerwowany jest pod ekstensywną
zabudowę jednorodzinną
przez działkę 181/17 przebiega ropociąg
naftowy,
studium: ustalenie jak powyżej

działka jest nie podzielna, zgodnie z
obowiązującym mpzp minimalna
powierzchnia działki 3000m2
studium: kompleks działek w tej
części wsi rezerwowany jest pod
ekstensywną zab. jednorodzinną

7

4
11
12

599/14, 852, 873
2013 r.
246/11
2013 r.

13

586, 587
2013 r.

14

zmiana przeznaczenia działek rolnych na teren pod
zabudowę jednorodzinną
zmiana przeznaczenia działki rolnej na teren
zabudowy zagrodowej

w studium: pas szerokości ok. 200m
na południe od ul. Kosmowskiej
rezerwowany jest pod zabudowę
jednorodzinną
uwaga jak Lp 9

powiększenie terenu pod zabudowę działek poprzez
zmianę przeznaczenia części terenów rolnych

687/1

zmiana przeznaczenia działki rolnej na budowlaną

46/6

przesunięcie linii zabudowy o 100m-160m od ulicy Trakt
Królewski, wnioskowane przeznaczenie działki-zabudowa
mieszkaniowa

2013 r
15
2014 r.
16

486/1, 486/2,
487/1, 487/2
2014 r.

4U –teren zabudowy usługowej- dla wymienionych działek
zmniejszenie strefy sanitarnej od cmentarza do 4m, możliwość
budowania w strefie sanitarnej na działkach 486/2 i 487/2 budynku
mieszkalnego

17

375/8, 687/1
2014 r.
215/3
2014 r.

zmiana przeznaczenia działek rolnych na teren zabudowy
zagrodowej

173, 203/2, 517/3, 664,

zmiana przeznaczenia działek rolnych na teren zabudowy
zagrodowej

18
19

20

665, 919
2014 r
164/7, 172/2
2014 r.

21

451
2014 r.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Powiecie Warszawskim Zachodnim( pismo
z dn. 20.12. 2013r) nieb zgłasza zastrzeżeń
do proponowanego zamierzenia
inwestycyjnego

zmiana przeznaczenia terenu zabudowy zagrodowej na
teren zabudowy jednorodzinnej

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy zagrodowej
przesunięcie linii zabudowy , wyznaczającej teren
przeznaczony do scalania, ok. 30m w kierunku
południowym,
w granicach scalania i podziału terenu wydzielenie terenu
pod zabudowę mieszkaniową, drogi gminne, rów
melioracyjny, pozostała część terenu przeznaczona pod
zabudowę mieszkaniowo-usługową

jak wyżej
stanowisko gminy: brak racjonalnych
przesłanek do odstąpienia od
obowiązującego planu i jego zmianie

8

4
22

164/8, 167/1, 179/3,
179/4
2014 r.

zmiana przeznaczenia działek rolnych na teren zabudowy
zagrodowej

23

50/4, 50/6, 50/8, 50/9,
51/4, 51/6, 51/8, 51/9,
942, 945

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy zagrodowej

24

25

26

27

2014 r.
46/5, 46/6
2014 r.

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
budowlany oraz budowlano-rekreacyjny

1767, 176/9
176/10
2014 r.
165
2015 r.

zmiana przeznaczenia działek rolnych na teren
budowlany

154/1, 154/2, 154/3, 168,
167/2, 170/2, 171/2,
172/2, 172/8, 172/12,
175, 176/11, 180/5,
181/10, 687/1, 377/2,
378/2, 599/19,
693,697

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
budowlany

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
budowlany

miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
zachodniej części
gminy Stare Babice w
zakresie części wsi
Borzęcin Duzy, części
wsi Borzęcin Małypomiędzy ulicami
Warszawską,
Kosmowską i Krótką
uchwała Nr
XLIV/414/10 z dnia 4
listopada 2010 r

miejscowy plan
zagospodarowania
Gminy Stare Babice
uchwała
Nr VIII/55/11 z dnia
30 czerwca 2011 r

stanowisko Wójta: wnioski właścicieli 2/3
obszarów rolnych tej części wsi będą
podstawą analizy dotyczącej zasadności
przystąpienia do sporządzenia mpzp

stanowisko Wójta: wnioski właścicieli 2/3
obszarów rolnych tej części wsi będą
podstawą analizy dotyczącej zasadności
przystąpienia do sporządzenia mpzp

2015 r
28

165
2015 r.

29

681
2015 r.

30

335/3
2015 r

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy zagrodowej w środkowej części działki
(powierzchnia 3000m 2)
przesunięcie na całej działce w kierunku północnym
linii zabudowy, zmiana dotychczasowego
przeznaczenia działki
zmiana przeznaczenia działki z MN2/U2 na teren
zabudowy jednorodzinnej

gospodarstwo rolne o powierzchni
6,92ha na działkach 165, 630, 698/3,
703/2
z wniosku nie wynika na co ma być
przeznaczona

9

4
31
32

215/3
2015 r.
513/2, 580/5, 581/5
2015 r.

33

802/67
2015 r.

34

50/4,50/8, 50/9
51/4, 51/8,51/9
942,945

zmiana przeznaczenia działki z terenu zabudowy
zagrodowej na teren zabudowy jednorodzinnej
stanowisko Wójta: wnioski właścicieli 2/3
obszarów rolnych tej części wsi będą
podstawą analizy dotyczącej zasadności
przystąpienia do sporządzenia mpzp

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy zagrodowej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zieleni publicznej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy zagrodowej

2015 r.
35

164/9, 167/3, 167/4,
167/5, 176/7, 176/11,
691, 692

2015 r.
36

37
38

1/2, 40/1,40,2, 40/3, 40/4,
40/5,900
2015 r.

547/6, 547/7, 547/8
180/4, 547/3, 547/13,
547/18

zmiana przeznaczenia terenów rolnych lub rolnej
części działek na tereny budowlane-zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Stare Babice (uchwała Nr. VIII/55/11 Rady Gminy z dn. 30
czerwca 2011 r) symbolem ZL błędnie oznaczono teren kompleksu
wojskowego K- 7212

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy jednorodzinnej

39

547/9

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren zabudowy
jednorodzinnej

40

167/1

zmiana przeznaczenia terenu rolnego części działki na
teren zabudowy zagrodowej

41

547/16

42

262/3, 262/4 262/5

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren zabudowy
jednorodzinnej

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy jednorodzinnej

nowy plan:
miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego części
wsi Borzęcin Duży,
uchwała o przystąpieniu
do sporządzania R.G. Nr
XVI/142/16 z dnia 17
marca 2016r

wniosek złożony przez Wojewódzki Sztab
Wojskowy w Warszawie w dniu 16,03. 2016r

wnioski złożone od 27 stycznia
do13 maja 2016 roku

10

5.
L.p

wieś Borzęcin Mały
nr ew. działki i rok
złożenia wniosku

1

4/6

treść wniosku

3

11/3, 12/3
213 r.

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren zabudowy
zagrodowej

118/3

zmiana planu w zakresie projektowanego podziału działki, w granicach

scalania i podziału terenu z wydzieleniem terenu pod zabudowę
mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową ,drogi gminne, rów
melioracyjny, pozostała część terenu przy ul. Warszawskiej
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową

2014 r.

144/11

od strony ul. Trakt Królewski zmiana przeznaczenia terenu
rolnego na przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren zabudowy
jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren zabudowy
jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren budowlany

144/12

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren budowlany

26/6

4
2014 r.

144/10

5
2016 r.

144/9

6
2016 r.

7
2016 r.

8
2016 r.

29/7, 29/11

9
2016 r.

147/11, 147/19

10
2016 r.

uwagi

prośba o wyznaczenie zabudowy zagrodowej

2013 r
2

zmiana planu
miejscowego

zmiana przeznaczenia terenu rolnego części działek na teren
zabudowy jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren zabudowy
jednorodzinnej

miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
zachodniej części gminy
Stare Babice w zakresie
części wsi Borzęcin Duzy,
części wsi Borzęcin Małypomiędzy ulicami
Warszawską, Kosmowską
i Krótką
uchwała Nr
XLIV/414/10 z dnia 4
listopada 2010 r

miejscowy plan
zagospodarowania
Gminy Stare Babice
uchwała
Nr VIII/55/11 z dnia 30
czerwca 2011 r

stanowisko gminy: brak racjonalnych przesłanek
do odstąpienia od obowiązującego planu i jego
zmianie

teren rolny rezerwowany pod projektowaną
drogę regionalna

11

6.
L.p.
1

wieś Janów
nr. ew. działki i rok
złożenia wniosku

80/8, 148,149
2012 r
180

2
2012 r
3

4

132/5, 132/7,134/10,
134/11, 134/13, 134/15,
134/24,134/25
2014 r.
103/5
2014 r.

5

2016 r.

zmiana przebiegu projektowanej drogi
17-13KDD
zmiana przeznaczenia działki usługowej na działkę
pod zabudowę jednorodzinną

180

teren zabudowy usługowej celu publicznegoUzdrowisko Medyczne Stare Babice

14

zmiana przeznaczenia rolnej części działki na teren
budowlany

180

zmiana przeznaczenia na cele inwestycyjne
związane z lecznictwem i ochroną zdrowia
teren zabudowy usługowej celu publicznegoUzdrowisko Medyczne Stare Babice

2016 r.
8

proponowane zagospodarowanie powojskowego terenu:
ośrodek gminny o funkcji usługowej z zakresu: zdrowia,
rehabilitacji, sportu, turystyki

zmiana szerokości linii rozgraniczających
(8-10m) drogi 17-8KDD, poszerzenie 10m uniemożliwia
podział na trzy działki

2015 r.
7

poszerzenie fragmentu drogi 17-8KDD uniemożliwia
podział na 3 działki o powierzchni (800m2) zgodnej z
ustaleniami obowiązującego planu

80/8
2015 r.

6

treść wniosku

zmiana planu
miejscowego
zmiana miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego wsi
Kwirynów, Stare
Babice Janów i
Klaudyn
uchwała Nr V/33/11 z
dnia 7 kwietnia 2011r
miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Stare Babice
uchwała Nr VIII/55/11
z dnia 30 czerwca
2011r

uwagi
wydzielenie lub poszerzenie drogi –
dopuszcza się obniżenie minimalnej
powierzchni nowo wydzielonej działki o 10%,
w odniesieniu dom wniosku jest to
powierzchnia720m2

szerokość 8m linii rozgraniczających na
działkach zabudowanych- działka będąca
przedmiotem wniosku jest niezabudowana
dopuszczenie do budowy obiektów i
pomieszczeń medyczno-rehabilitacyjnych z
usługami towarzyszącymi – jednostka
badawczo-rozwojowa

nowy plan:
miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego części
wsi Janów, uchwała
uchwałą o przystąpieniu
do sporządzania R.G. Nr
XVII/159/16 z dnia 21
kwietnia 2016 r.

w obowiązującym planie działka terenie
przeznaczonym pod zalesienie ZL1a, w
studium uznanie zalesienia za nie aktualne

dopuszczenie do budowy obiektów i
pomieszczeń medycznorehabilitacyjnych z usługami
towarzyszącymi – jednostka badawczorozwojowa

12

7.
L.p.

wieś Koczargi Nowe
nr ew. działki i rok
złożenia wniosku

treść wniosku

1

139/2, 140/2
2011 r

zmiana przeznaczenia części rolnej działek na
budowlaną

2

159/7,159/13
2013 r

zmiana przeznaczenia działek rolnych na działki pod
zabudowę mieszkaniowa lub mieszkaniowo-usługową

3

77/2, 77/8, 11/1, 11/2
2013 r

zmiana przeznaczenia części rolnych działek na
teren zabudowy siedliskowej

4

150/8, 150/9
2014 r

zmiana przeznaczenia zabudowy zagrodowej na
tereny usług (U2)

5

69
2014 r
74/2, 50/16
2014 r

zmiana przeznaczenia terenów rolnych i zabudowy
mieszkaniowej na tereny zabudowy zagrodowej (MR)
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy zagrodowej

159/8
2014 r
159/4, 159/5
2014 r.

brak treści wniosku

6
7
8

147/4

zmiana przeznaczenia działki pod zabudowę
zagrodową na działkę pod zabudowę jednorodzinną

17/2
2016 r

zmiana przeznaczenia działki rolnej na teren
zabudowy jednorodzinnej

147/2, 147/4
2016 r

zmiana przeznaczenia terenu zabudowy zagrodowej
na teren zabudowy usługowej

9
2014 r
10
11

zmiana przeznaczenia działek rolnych na działki
budowlane

zmiana planu
miejscowego

miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
zachodniej części
gminy Stare Babice
w zakresie części
wsi Zielonki Wieś i
części wsi Koczargi
Nowe- południowa
strona ulice
Warszawskiej
uchwała Nr
XLIV/414/10 z dnia
4 listopada 2010r

miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Stare Babice
uchwała Nr
VIII/55/11 z dnia 30
czerwca 2011r

uwagi
w Uch. Nr. VIII/55/11(aktualizacja planu)
przeznaczono działki pod zabudowę
zagrodową

fragmenty działek w strefie
uciążliwości linii 400kV
w studium działki i działki sąsiednie
rezerwowane pod zabudowę
mieszkaniową

13

8.
L.p.

1

2

wieś Koczargi Stare
nr ew. działki i rok
złożenia wniosku

71, 72, 74/4, 74/7, 77,
86/2, 92/2, 437, 438,
439, 440, 441, 442,
443, 444, 445, 446,
447, 448,
2010 r
59, 83
2012 r
256/2

3
2012 r

4

6

zmiana przeznaczenia terenu cmentarza na teren
usług

315

zmiana przeznaczenia działki rolnej na przeznaczoną
pod zabudowę jednorodzinną
zmiana przeznaczenia części rolnej działki na
budowlaną
zmiana przeznaczenia terenu leśnego (ZL/ZN) na
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejpodział działki

74/2

7
2013 r

5/1

8
2013 r

zmiana przeznaczenia z zabudowy usługowomieszkaniowej na teren zabudowy jednorodzinnej

52/3

2012r

uwagi

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na budowlany,
zmiana funkcji US/U, MN4, MN3 na funkcję MN2 z
ustaleniem minimalnej wielkości działki na 1000m2

powiększenie powierzchni przeznaczonej pod
zabudowę mieszkaniową na działce poprzez zmianę
przeznaczenia rolnej części działki

2012r

zmiana planu
miejscowego

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na budowlany,
zmiana funkcji US/U, MN4, MN3 na funkcję MN2 z
ustaleniem minimalnej wielkości działki na 1000m2

182
2012 r

5

treść wniosku

miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Stare Babice
uchwała Nr VIII/55/11 z
dnia 30 czerwca 2011 r

MN1/U2 w pasie szerokości ok. 70m
od ul. Dolnej, ozostała,powierzchnia
rolna
ZC,U2- są pisma od Kurii Metropolitalnej
Warszawskiej i Parafii w Starych
Babicach stwierdzające rezygnację z
terenu przeznaczonego na cmentarz

teren MN2 w granicach KPN w pasie
szerokości ok. 30-35m od ul. Leśnej- w
studium to tereny lesne bez prawa zabudowy,
jest zaświadczenie Dyrektora KPN, działka
nie jest rezerwowana pod wykup na rzecz
parku.

14

8
9
10

175, 174/3
2014 r
314
2014 r

11

przeznaczenie działki- siedlisko rolnicze
zmiana przeznaczenia, teren rolny na teren
zabudowy mieszkaniowej

74/2

brak treści wniosku

260/1

zmiana przebiegu projektowanej drogi (10-3KDLul.Górki) powinien omijać budynki zlokalizowane na
działce
zmiana przeznaczenia terenu leśnego na teren
przeznaczony pod zabudowę jednorodzinna

2014 r

12
2014 r

120

13
2014 r

14

10/6

zmiana przeznaczenia działki leśnej na
przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową

159/8

zmiana przeznaczenia działki rolnej na budowlaną

173/4

zmiana przeznaczenia działki rolnej na budowlaną

96/1

zmiana przeznaczenia działki rolnej na tereny
zabudowy mieszkaniowo-usługowej

2015 r

15
2015 r

16

dokonana zmiana przebiegu drogi
wniosek uwzględniony
działka w kompleksie leśnym

miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Stare Babice
uchwała Nr VIII/55/11 z
dnia 30 czerwca 2011 r

dotychczasowe przeznaczenie
ZL/ZN-tereny leśne KPN, wniosek
składany dwukrotnie w tym samym
roku
w studium z 2006r działka położona
w obszarze MN3

2015 r

17
2015 r

18
19

68/6, 71/3, 71/4, 71/7,
72/2
2015 r
79, 90/7,90/8,
90/16, 90/17,
173/3, 178/7
2015 r

114

20
2015 r

zmiana przeznaczenia działki rolnej na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia działek rolnych na budowlane

działka leśna (ZL)

stanowisko Wójta: wnioski właścicieli 2/3
obszarów rolnych tej części wsi będą
podstawą analizy dotyczącej zasadności
przystąpienia do sporządzenia mpzp

brak informacji o jaką zmianę
przeznaczenia składany jest wniosek

15

8
21

27/1, 27/21, 90/9, 90/10,
90/11, 370/2
2015 r

zmiana przeznaczenia działki rolnej na budowlaną

22

440, 441, 442, 443,444
2015 r

zmiana przeznaczenia działek rolnych na tereny
zabudowy zagrodowej

23

34
2015 r
72/1, 72/3, 73/3, 178/7
2015 r

dopuszczenie zabudowy na działce

24

108

25

zmiana przeznaczenia terenów rolnych lub rolnej
części działek na tereny budowlane-zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa, usługowo mieszkaniowa
zmiana przeznaczenia działki rolnej na budowlaną

2015 r

26

74/4, 74/7

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
budowlany

178/7

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
budowlany

108

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy jednorodzinnej

2016 r

27
2016 r

28
2016 r

29

115,49

zmiana przeznaczenia terenu leśnego na teren
zabudowy jednorodzinnej,(dz. 115)
zmiana przeznaczenia części rolnej działki na teren
zabudowy jednorodzinnej(dz. 49)

181/1

zmiana przeznaczenia części rolnej działki na teren
zabudowy jednorodzinnej

451/1

zmiana przeznaczenia części rolnej działki na teren
zabudowy jednorodzinnej

2016 r

30
2016 r

31
2016 r

stanowisko Wójta: jak L.p 20

działka na terenie LZ i w strefie
uciążliwości linii 400kV
miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Stare Babice
uchwała Nr VIII/55/11 z
dnia 30 czerwca 2011 r

wniosek z dn 26 kwietnia 2016r

16

8
32

451/2 ,452/3
2016 r
86/9

33
2016 r

34

9/1, 10/9
2016 r

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy jednorodzinnej
rozwiązanie układu drogowego w rejonie położonym
po północnej stronie ul. Klonowej i ograniczonym od
wschodu ul. Akacjową

2016 r

35

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy jednorodzinnej

zmiana przeznaczenia części leśnej na teren
zabudowy jednorodzinnej

miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Stare Babice
uchwała Nr VIII/55/11 z
dnia 30 czerwca 2011 r

przebieg drogi odciążającej ul. Klonowa,
służący obsłudze przyszłych terenów
mieszkaniowych zostanie ustalony przy
zmianie studium lub planu miejscowego

działki e obszarze Kampinoskiego
Parku Narodowego

17

9.
L.p.

wieś Klaudyn
nr ew. działki i rok
złożenia wniosku

1

8/8

zmiana przeznaczenia działki rolnej na teren pod
zabudowę

81

powiększenie strefy budowlanej na całą działkę lub
do wielkości 3000m2 aby był możliwe podział na 3 lub
4 działki

2012 r.
2
2012 r.
3

2/35 ,2/36, 2/37, 2/38,
2/39, 2/40
2012 r.

4

zmiana przeznaczenia działki rolnej na teren
zabudowy zagrodowej

333/8

zmiana przeznaczenia działki rolnej na teren pod
zabudowę zagrodową

2014 r.
6

9
2014 r.

7
8

61/3,61/6,62/1
2014 r.
173/1, 173/3
2014 r.

9

61/4
2014 r.

10

784/4, 784/8, 784/11,
84/14, 784/15

2015 r.

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na:
dz. 2/36, 2/37, część dz. 2/40 na MN-U;
dz. 2/38 i 2/39 na MN; współczynnik zabudowy
50%,wysokośc zabudowy do 12m, powierzchnia działki
1000m2

104/3
2013 r.

5

treść wniosku

zmiana przeznaczenia działki rolnej na teren
zabudowy zagrodowej w celu powiększenia
powierzchni istniejącego siedliska i wyznaczenia
drugiego
zmiana przeznaczenia działek rolnych na budowlane
zmiana przeznaczenia działek rolnych na teren
zabudowy zagrodowej
zmiana przeznaczenia działek rolnych na teren
zabudowy zagrodowej
zmiana przeznaczenia części rolnych działek na MN2zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

zmiana planu
miejscowego

miejscowy plan
zagospodarowania
Gminy Stare Babice
uchwała
Nr VIII/55/11 z dnia
30 czerwca 2011 r

miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
południowej części
wsi Klaudyn
uchwała Nr
XXII/216/12 z dnia
29 listopada 2012 r

uwagi

w planie powierzchnia działki
zróżnicowana w zależności od wielkości
powierzchni użytkowej i ilości lokali
mieszkalnych w budynku
był wyłożony projekt planu: działki
. 2/36, 2/37, część dz. 2/40 sa na terenie U2 i
projektowanej drogi22-11KDL, pozostałe
działki rolne bez prawa zabudowy

w studium działki i działki sąsiednie
rezerwowane pod ekstensywną
zabudowę jednorodzinną

wniosek uwzględniony w treści uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzania mpzp
na różnych obszarach gminy St. Babice

18

9
11

12
13

14
15

16

17

167, 168, 169, 170,
295/1, 295/2, 296/1,

297/1
2015 r.
148, 163,
2015 r.
664/1, 899/3, 900, 925,
926
2015 r.
903/5, 904/1,
2015 r.
820/2
2015 r.

764/14
784/15
2015 r.
83/9, 180
2016 r.

zmiana przeznaczenia działek rolnych nadziałki
budowlane pod zabudowę jednorodzinną
zmiana przeznaczenia działki rolnej na teren
zabudowy zagrodowej
zmiana przebiegu w granicach działek drogi
dojazdowej 22-25 KDD
zmiana przebiegu ulicy Karłowicza
zmiana przeznaczenia części działki stanowiący
teren zabudowy jednorodzinnej na teren
mieszkaniowo-usługowy lub usługowy
działki przeznaczone pod gminne usługi publicznezmiana przeznaczenia terenu pod
zabudowę mieszkaniową
zmiana przeznaczenia działek rolnych na teren
zabudowy jednorodzinnej

miejscowy plan
zagospodarowania
Gminy Stare Babice
uchwała
Nr VIII/55/11 z dnia
30 czerwca 2011 r
miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
południowej części
wsi Klaudyn
uchwała Nr
XXII/216/12 z dnia
29 listopada 2012

stanowisko Wójta: obecna wersja
przebiegu jest realizowana poprzez
prowadzone wykupy terenu
korekta opisana i opatrzona
rozwiązaniami w poprzednich mpzp
wniosek dotyczy odcinka ulicy
Górskiego, (KDW19)stanowiącego
przedłużenie tej ulicy- zmiany drogi
wewnętrznej na dojazdową obsługującą
25 działek budowlanych

19

10. wieś Latchorzew
L.p.

nr ew. działki i rok
złożenia wniosku

1

34/7

treść wniosku

zmiana planu
miejscowego

uwagi

wniosek o dokonanie aktualizacji studium i mpzp

2013 r.
zmiana przeznaczenia gruntów rolnych pomiędzy ulicami
Warszawską Reymonta, Hubala Dobrzańskiego, Bolesława
Prusa pod zabudowę jednorodzinną (scalenie i nowe
podziały)

2
2013 r.

3

zmiana przebiegu dróg dojazdowych, wykreślenie
niektórych odcinków

145/4
2014 r.
255, 354, 355
2015 r
117/1
2015 r.
158/1
2015 r.
546/2
2015 r.

zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na teren
zabudowy zagrodowej

miejscowy plan
zagospodarowania
Gminy Stare
Babice
uchwała
Nr VIII/55/11 z dnia
30 czerwca 2011 r.

zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na teren
zabudowy zagrodowej

nowy plan:

219/1, 222/1, 158/1,
2016 r.

zmiana przeznaczenia terenów rolnych na teren
budowlany

12/8, 12/13, 12/20, 15/11,
15/15, 15/21

2014 r.

4

138/1
2014 r.

5
6
7
8
9

10

stanowisko gminy: zmiana planu w oparciu o
koncepcję zawartą w analizie z 2012r
dotyczącą zasadności zmiany planu- pod
wnioskiem 32 podpisy

zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na teren
zabudowy zagrodowej

zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na teren
zabudowy zagrodowej
zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na teren
zabudowy zagrodowej
linia rozgraniczająca ul. Decowskiego zgodna
z granicą działki, brak zgody na wydzielenie w północnowschodniej części działki terenu przeznaczonego pod
zieleń urządzoną (ZP)

miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego części
wsi Latchorzew,
uchwała o przystąpieniu
do sporządzania R.G. Nr
XVII/160/16 z dnia 21
kwietnia 2016 r.

do wniosku dołączona koncepcjanegatywna ocena gminy proponowanej
zmiany

20

11. wieś Lipków
L.p.
1

2

3

4

nr ew. działki i rok
złożenia wniosku

treść wniosku

222/7, 222/10,
222/11, 22/12, 222/14,
222/15
2010 r.
207, 222/13,
186/22,199, 770
2010 r.
160,162,163,
166/1,166/2 173/1, 173/4
173/10,173/11,
195
2015 r.

zmiana przeznaczenia terenów rolnych na tereny
budowlane

163, 167/1, 167/2, 168/2,
168/5,169/14,
169/6,169/11
169/12,169/13
169/14,170/7,
171,179, 180/10, 186/22,
192, 202, 203, 206/5,207,
208, 211, 770/2, 333

zmiana przeznaczenia terenów rolnych na tereny
zabudowy mieszkaniowo- usługowej MN2/U

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia terenów rolnych na tereny
zabudowy zagrodowej

2015 r.

5

6

170/2, 173/16
175/3, 175/4,
175/5, 175/15,
181/12, 185,187/1, 187/26,
189, 192, 193, 198, 692,
693. 694, 695.

2015 r.
157/11
2016 r.

zmiana przeznaczenia terenów rolnych lub rolnej
części działek na tereny zabudowy jednorodzinnej
lub mieszkaniowo- usługowej MN2/U zmiana

zmiana przeznaczeni działki rolnej na teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

zmiana planu
miejscowego

miejscowy plan
zagospodarowania
Gminy Stare
Babice
uchwała
Nr VIII/55/11 z dnia
30 czerwca 2011 r

uwagi

21

12. wieś Lubiczów
L.p.
1

nr ew. działki i rok
złożenia wniosku

30/10
2013 r.

treść wniosku
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową

zmiana planu
miejscowego
miejscowy plan
zagospodarowania
Gminy Stare Babice
uchwała
Nr VIII/55/11 z dnia
30 czerwca 2011 r

uwagi

22

13. wieś Mariew
L.p.
1

nr ew. działki i rok
złożenia wniosku
116,150/2,195/2

2014 r.
2

284/4, 284/5, 284/7,
284/7

treść wniosku
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy zagrodowej
przeznaczenie działek pod siedlisko- uprawy
ekologiczne

2014 r.
3

269, 270/3, 270/4, 271/2
274, 271/2,
2 75/2

zmiana przeznaczenia na teren zabudowy
zagrodowej

2015 r.
4

198/3
2015 r.

7

8

miejscowy plan
zagospodarowania
Gminy Stare Babice
uchwała
Nr VIII/55/11 z dnia
30 czerwca 2011 r

uwagi

wniosek uwzględniony w w treści
uchwały sprawie do przystąpienia do
sporządzania mpzp na różnych
obszarach gminy

zmiana przeznaczenia rolnej części działki na teren
zabudowy jednorodzinnej
wniosek Rady Sołeckiej o zmianę przeznaczenia gruntów
rolnych na tereny zabudowy jednorodzinnej

5
6

zmiana planu
miejscowego

157/2
2015 r.
291/1, 291/2
2015 r.

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy jednorodzinnej
działki należą do kompleksu wojskowego
K- 7212 Borzęcin Duży, wprowadzić symbole i
ustalenia do planu miejscowego

358, 201/6 , 282/1, 281/7,
282/7, 281/6, 281/13, 281/9,
282/5, 282/3, 281/11, 150/2,
282/7, 281/6, 281/13, 281/9,
282/5, 282/3, 281/11, 150/2,
115/3, 115/1

wniosek o zmianę planu, uchwała Rady Sołeckiej z
dnia 20 marca 2015 roku. Uzasadnienie: plan w
znacznym stopniu ogranicza możliwości rozwoju wsi
( wyczerpane w 90% tereny przeznaczone pod
zabudowę) – zmiana przeznaczenia terenu
rolnego(wszystkie działki wsi) na teren zabudowy
jednorodzinnej

2016 r

wniosek Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Warszawie z dn. 16.
03. 2016r
pod wnioskiem Rady Sołeckiej
podpisy mieszkańców wsi
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14. wieś Stanisławów
L.p.

nr ew. działki i rok
złożenia wniosku

treść wniosku

1

41, 43/2, 43/9, 51/8,
52/23,52/24, 52/25, 52/26

zmiana przeznaczenia działek rolnych na budowlane

2
3
4

2010 r
29/18, 29/19, 29/20,
2012 r
65/4, 65/5, 67/2, 67/3,
2012 r
29/13
2013 r

5

27/1
2013 r.

6

29/13
2014 r.

7

35/11, 36, 24/11,52/24,
52/25, 52/26,52/27,
52/28,52/29, 54/11,
54/14, 54/20, 63/11, 65/5,
67/1

zmiana przeznaczenia działek rolnych na budowlane
zmiana przeznaczenia części rolnej działki na teren
zabudowy zagrodowej
cały teren rolny działki przeznaczony pod zabudowę
jednorodzinną
zmiana przeznaczenia działek rolnych na teren
zabudowy zagrodowej

w studium działki i dzialki sąsiednie
rezerwowane pod ekstensywną
zabudowę jednorodzinną

miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Stare Babice
uchwała Nr
VIII/55/11 z dnia30
czerwca 2011 r.

68/14

zmiana przeznaczenia terenów rolnych i leśnych na
tereny zabudowy zagrodowej

67/1
2015 r

zmiana przeznaczenia części rolnej działki na
teren zabudowy mieszkaniowej i podział działki

działka w strefie bezpośredniej
ochrony KPN, brak drogi dojazdowej

54/14,54/20
2015 r
24/11
2015 r.

zmiana przeznaczenia części rolnej działek na teren
zabudowy zagrodowej
zmiana przeznaczenia działek rolnych na teren
zabudowy zagrodowej

działka 54/14 przeznaczenie R i ZL
działka 54/20 przeznaczenie R,MR,ZL

2015 r.
9

11

uwagi

przeznaczenie działek pod zabudowę jednorodzinną
z dopuszczeniem usług
przeznaczenie działek rolnych pod zabudowę
mieszkaniowa jednorodzinną

2014 r
8

10

zmiana planu
miejscowego

24

14
12
13
14
15

16
17

54/8
2015 r.
65/5,65/6, 65/7
2015 r.
29/10
2015 r.
51/6, 54/9, 54/15,
54/16
2015 r
29/19
2015 r.

zmiana przeznaczenia części rolnej działki na teren
zabudowy zagrodowej

22/5, 22/7
2015 r.

zmiana terenów leśnych na teren zabudowy
jednorodzinnej

18
19

20
21
22
23
24
25

zmiana przeznaczenia części rolnej działki na
teren zabudowy zagrodowej
zmiana przeznaczenia części rolnej działek na teren
zabudowy zagrodowej
zmiana przeznaczenia działki rolnej na teren
zabudowy zagrodowej

zmiana terenów leśnych na teren zabudowy
zagrodowej

65/4

zmiana przeznaczenia działki rolnej na teren
zabudowy zagrodowej

2016 r.
54/9, 54/15, 54/16
2016 r.
37/6
2016 r.
43/9
2016 r.
35/8
2016 r
54/7
2016 r.
51/8
2016 r

przeznaczenie R i ZL

zmiana przeznaczenia działki rolnej na teren
zabudowy zagrodowej

50/1
2016 r.

Jak wyżej

zmiana przeznaczenia działki rolnej na teren zabudowy
zagrodowej
zmiana przeznaczenia działki rolnej na teren zabudowy
jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia z terenów rolnych i zabudowy
zagrodowej na teren zabudowy jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia działki rolnej na teren zabudowy
jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia z terenów rolnych i leśnych na teren
zabudowy jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia z terenów rolnych na teren
zabudowy jednorodzinnej

miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Stare Babice
uchwała Nr
VIII/55/11 z dnia30
czerwca 2011 r.

w studium MN4(zabudowa
mieszkaniowa ekstensywna –działka
3000m2
w studium MN4(zabudowa
mieszkaniowa ekstensywna –działka
3000m2

25

15. wieś Stare Babice
L.p.

nr. ew. działki i rok
złożenia wniosku

treść wniosku

1

112/15, 2/16,112/17,
112/19, 112/20, 12/21,
112/25, 12/26,
2010 r,

zmiana przeznaczenia terenów rolnych na budowlane

2

112/15.

zmiana przeznaczenia terenów rolnych na budowlane

675/1

zmiana przeznaczenia z terenu MN1 na działkę
usługowo- mieszkaniową

2011 r

3
2012 r

551/15

4
2012 r

5

ul. Koczarska
2012 r

6

604/1
2013 r

7
8

49/1, 49/2
2013 r
813/4
2013 r

działalność firmy ,,Alpin Pro” uciążliwa dla
mieszkańców na sąsiednich działkach zabudowy
jednorodzinnej
zmniejszenie linii rozgraniczających ulicy do 10m –
( ulica KDL) wniosek podpisany przez 32
mieszkańców tej ulicy

zmiana planu
miejscowego

uwagi
wniosek trzykrotnie składany w 2013r

zmiana
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego wsi
Kwirynów ,Stare
Babice, Janów i
Klaudyn
Uchwała Nr V/33/11
z dnia 7 kwietnia 2011r
miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Stare Babice .
Uchwała Nr VIII/55/11
z dnia 30 czerwca 2011r

wniosek składany dwukrotnie
w 2013r
teren rezerwowany pod centrum
usługowe

wynajem ciężkich podnośników
koszowych – produkcja reklam
wielkoformatowych-wniosek złożony w
ponownie w 2014 r.
w planie z 2011r ulica ( 14-13KDL) ma w
liniach rozgraniczających 16-17m
wniosek niezgodny z przepisami o
drogach publicznych

zmiana przeznaczenia działki przeznaczonej pod
zabudowę mieszkaniową na działkę pod usługi
zmiana przeznaczenia terenów leśnych na teren
zabudowy jednorodzinnej
część terenu przeznaczona na poszerzenie drogi – ul.
gen. Thomma, działka traci minimalną powierzchnię
wymaganą w planie dla działki budowlanej, wniosek o
zmianę przeznaczenia działki rolnej na budowlana

po poszerzeniu drogi działka ma
powierzchnię 800m 2

26

15
2013 r

wydzielenie rowu melioracyjnego Z-7/6 zmiana mpzp
uwarunkowana wykupem terenu, przez który
przebiega rów , przez gminę

220/2, 222/2
2013 r
875/1
2013 r

zmiana przeznaczenia- teren rolny na budowlany

12

112/9,112/20
2013 r

zmiana przeznaczenia z ter. rolnego na budowlanyzabudowa jednorodzinna

13

228, 235/1
2013 r

scalenie i podział terenu,wytyczenie dróg
dojazdowych nowych działek po scaleniu

9

10
11

zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej na
usługową

323/2

zmiana przeznaczenia- teren rolny przeznaczony pod
zabudowę mieszkaniowo-usługową lub mieszkaniową
z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

99/11
2013 r

zmiana przeznaczenia- teren rolny przeznaczony na
teren zabudowy zagrodowej

16

324, 323/2
2013 r

zmiana przeznaczenia- teren rolny pod zabudowę
usługowo- przemysłową

17

43/1, 43/2
2013 r

zmiana przeznaczenia działek leśnych i rolnych- pod
zabudowę jednorodzinną

14
2013 r

15

teren między ulicami Kutrzeby,
Sienkiewicza, Osiedlową
i Koczarską

zmiana
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego wsi
Kwirynów ,Stare Babice,
Janów i Klaudyn
Uchwała Nr V/33/11
z dnia 7 kwietnia 2011r

miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Stare Babice .
Uchwała Nr VIII/55/11
z dnia 30 czerwca 2011r

teren rezerwowany pod Strategiczne
Powiązania KPN z Lasem Bemowskim wniosek już składany w 2010r

akceptacja koncepcji przedstawionej
przez gminę, do uwzględnienia w
zmianie planu
teren rolny w strefie uciążliwości
220kV, teren drogi 14-13KDL

wniosek z 2014r – działki
przeznaczone pod zabudowę
zagrodową

27

15
18

293/24, 293/25
2013 r

180/2

19

zmiana przeznaczenia działek rolnych na
przeznaczone pod zabudowę MN1 o minimalnej
powierzchni działki 800m2
zmiana przeznaczenia- teren rolny na budowlany

2013 r
320

20
2014 r.

zmiana przeznaczenia części rolnej działki na teren
zabudowy mieszkaniowej

753/4, 754/10,
755/2, 755/3
2014 r.
780/3
2014 r.

zmiana przeznaczenia tereny rolne pod zabudowę
jednorodzinna lub zagrodową

23

2014 r.

poszerzenie ulicy Mizikowskiego od strony
południowej

24

765/4,765/5,
765/7
2014 r
293/19, 293/20
2014 r

zmiana przeznaczenia tereny rolne pod zabudowę
jednorodzinną

748/4, 752/2, 752/14,
752/15
2014 r
43/1, 43/2
2014 r

zmiana przeznaczenia tereny rolne na tereny
zabudowy zagrodowej

21

22

25
26

27

zmiana przeznaczenia tereny rolne pod zabudowę
zagrodową

zmiana przeznaczenia tereny leśne na tereny
zabudowy zagrodowej

zmiana przeznaczenia terenów rolniczych i leśnych
na tereny zabudowy zagrodowej

Jak wyżej

przeprowadzenie scaleń – obszar
między ulicami : Koczarską,
Osiedlową, Sienkiewicza ,Kuyrzeby

28

15
548/1

28
2014 r

29

2015 r

zmiana przeznaczenia terenu zabudowy
mieszkaniowo-siedliskowej (MR/ MN) na teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
uwagi do rozwiązania komunikacyjnego w
sąsiedztwie ulicy Polnej- propozycje korekt

Jak wyżej

mpzp- uchwała Nr VIII/55/11 z dn. 30.
06.2011.złożono wnioski 14.12.2015r i
15.11.2015r

29

15
182

30
2015 r

31

180/2

zmiana przeznaczenia działki rolnej na budowlaną
pod zabudowę mieszkaniowa

643/19

zmiana przeznaczenia (brak informacji na co)

2015 r

32

powiększenie na działce powierzchni terenu pod
zabudowę mieszkaniową poprzez zmniejszenie
części rolnej działki

2015 r
791

33
2015 r

34

756/5

zmiana przeznaczenia części rolnej działki na
budowlaną- zabudowa jednorodzinna

112/28

wyznaczenie w mpzp dojazdu drogą publiczną
dojazdu do działki

548/1

zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowosiedliskowej na teren zabudowy mieszkaniowej

2015 r

35
2015 r

36

zmiana w ustaleniach mpzp- brak treści
wnioskowanej zmiany w planie

2015 r

2015 r

powiększenie na działce powierzchni terenu pod
zabudowę mieszkaniową poprzez zmniejszenie
części rolnej działki

38

667/1, 667/2
2016 r

likwidacja poszerzenia drogi przebiegającej w
granicach działek

39

324/1,324/2
2016 r

zmiana przeznaczenia z trenu rolnego na teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

320

37

323/4

40
2016 r

zmiana przeznaczenia z terenu rolnego na teren
zabudowy jednorodzinnej

nowe plany:
miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego części wsi
Stare Babice ,,warszawska
Mizikowskiego” uchwała o
przystąpieniu do
sporządzania R.G. Nr
XVII/161/16 z dnia 21 kwietnia
2016

MN/U2 wyznaczony jest pod
zabudowę pas szerokości ok. 70m od
ul. Dolnej

kwestionowana zasadność
przeznaczenia działki na ,,zawrotkę”

miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego części wsi
Stare Babice ,,KoczarskaSienkiewicza „ uchwała o
przystąpieniu do
sporządzania R.G. Nr
XVII/162/16 z dnia 21 kwietnia
2016 r.

miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego części wsi
Stare Babice ,,Sienkiewicza –
Zielona” uchwała o
przystąpieniu do
sporządzania R.G. Nr
XVII/163/16 z dnia 21 kwietnia
2016 r.

MN1 wyznaczone w pasie szerokości
ok.55m na północ od ul. Koczarskiejpozostała część działki rolna

dz. nr ew.323/4- droga lokalna , ul.
Koczarska, działki rolne to 323/1 i
323/3

30

16. wieś Topolin
L.p.

nr. ew. działki i data
złożenia wniosku

1

26/5
2013 r.

2
3

4
5
6
7
8
9

10
11

35
2013 r.
20/1, 26/10, 45/6,
2014 r.
85/9
2015 r.
32/5, 32/6
2015 r.
99/4
2015 r.
61/2
2015 r.
44
2015 r.
61/1, 61/2
2015 r.
32/10
2o15 r.
5/6, 5/10
2016 r.

treść wniosku

zmiana planu
miejscowego

uwagi
studium: część terenu działki i działek
sąsiednich w pasie szerokości 100m od ul.
Chrobrego stanowi rezerwę pod zabudowę
mieszkaniowa

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy zagrodowej
brak treści wniosku

studium: teren działki i działek sąsiednich
stanowi rezerwę pod zabudowę jednorodzinną,
MN2 w pasie szerokości 80m na południe od
ul. Chrobrego, pozostała część działki R i ZL
studium: teren działki i działek sąsiednich
stanowi rezerwę pod zabudowę jednorodzinną,

zmiana przeznaczenia terenu rolnego części działek
na teren zabudowy zagrodowej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego części działek
na teren zabudowy jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy zagrodowej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego części działki
na teren zabudowy zagrodowej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego i zabudowy
zagrodowej na teren zabudowy jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia terenu zabudowy zagrodowej
na teren budowlany
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy jednorodzinnej lub zabudowy zagrodowej

miejscowy plan
zagospodarowania
Gminy Stare
Babice
uchwała
Nr VIII/55/11 z dnia
30 czerwca 2011 r

31

17. wieś Wierzbin
L.p.

nr ew. działki i rok
złożenia wniosku

treść wniosku

1

67/11, 67/12, 67/16
2013 r.

przekształcenie na tereny budowlane- zabudowa
ekstensywna –działka 67/11 w drugim wniosku
przeznaczona pod zabudowę zagrodową

2

83/3
2013 r.
2/9, 2/15, 2/16

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy zagrodowej

3

2014 r
4
5
6
7
8
9

10
11

83/6, 83/7, 83/8
2014 r.
83/4
2014 r.
69/11
2014 r.
34, 35/2
2014 r.
67/6
2014 r.
22/16, 22/24
2014 r.
22/16 ,22/17
2014 r.
64/12, 95
2014 r.

zmiana planu
miejscowego

działki w otulinie KPN, w strefie terenów
zdrenowanych- działka 67/11 – MN2, działka
67/16 w pasie szerokości 200m od ulicy
Królowej Marysieńki MN2, pozostała część
rolna

działka 2/9 - zmiana przeznaczenia terenu rolnego (
brak informacji o wnioskowanym przeznaczeniu),
pozostałe działki podział na cztery działki
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy zagrodowej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy zagrodowej
zmiana przeznaczenia części rolnego terenu działek
na teren zabudowy zagrodowej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy zagrodowej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy jednorodzinnej,
działka 22/16 w drugim wniosku przeznaczona pod
zabudowę zagrodową
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy zagrodowej
przystąpienie do sporządzenia mpzp wsi

uwagi

miejscowy plan
zagospodarowania
Gminy Stare
Babice
uchwała
Nr VIII/55/11 z dnia
30 czerwca 2011 r

32

17
12
13
14
15
16
17

68/1
2014 r.
22/13, 22/14
2014 r.
375/8
2015 r.
96/2
2015 r.
97/8
2015 r.
48
2015 r.

18

96/8
2016 r.

19

22/21
2016 r.

20

122/9
2016 r.

21

22/21
2016 r.

22

96/8
2016 r.

powiększenie powierzchni siedliska o 1000m 2umożliwienie budowy domu mieszkalnego
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
budowlany
odrolnienie części działki, poszerzenie pasa
zabudowy z 50m od drogi krajowej do 150m
odrolnienie działki- brak informacji o wnioskowanym
przeznaczeniu
zmiana przeznaczenia terenów MR i R na MN2 teren
zabudowy jednorodzinnej
zmiana w planie układu komunikacyjnego,
skrzyżowania ulic Poprzecznej i Sobieskiego, zmiana
przebieg drogi przez działkę
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
budowlany
zmiana przeznaczenia terenu zabudowy zagrodowej
na teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
budowlany
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy jednorodzinnej

miejscowy plan
zagospodarowania
Gminy Stare
Babice
uchwała
Nr VIII/55/11 z dnia
30 czerwca 2011 r

33

18. wieś Wojcieszyn
L.p.
1

nr ew. działki i rok
złożenia wniosku

218/3, 218/4
2011 r.

2

149/8
2011 r.

3

305
2011 r.

4

107/13

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy mieszkaniowej

2013 r.
7

12/3, 29/14,29/15

2013 r.
8

29/6
2013 r.

9
10

zmiana przeznaczenia części rolnej działki na teren
siedliska

107/13

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
budowlany

2013 r.
11

13/2,13/3, 13/18, 13/19

2013 r.

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy zagrodowej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
budowlany- zabudowa jednorodzinna

410/2
2013 r.

powierzchnia każdej działki ok. 1300m 2 ,
powierzchnia działki pod zabudowę bliźniaczą
750 m2, na działce można wybudować budynek
jednorodzinny jedno lub dwu lokalowy

zweryfikowanie przebiegu trasy ,,Warszawska bis”w granicach
działki- przesunięcie o 700m od istniejącej zabudowy , zmiana
przeznaczenia terenów położonych pomiędzy projektowaną trasą
a ulicą Warszawską

13/2, 13/3,13/18,1 3/19,
13/20, 13/23

22/3

uwagi

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy jednorodzinnej

2013 r.

5

zmiana planu
miejscowego

dopuszczenie zabudowy bliźniaczej

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
budowlany
podział działki na dwie, 800m2 każda, z
przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną

2013 r.

6

treść wniosku

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
budowlany (wniosek o odrolnienie złożony w 2004r)

miejscowy plan
zagospodarowania
Gminy Stare
Babice
uchwała
Nr VIII/55/11 z dnia
30 czerwca 2011 r

działkę o powierzchni 800m2 ,zgodnie z
obowiązującym mpzp, można
przeznaczyć pod zabudowę bliźniaczą
ostatnia zmiana planu przekształcająca tereny
rolne na tereny zabudowy mieszkaniowej była
w 2003r (Uch.Nr.X/59/03)

pierwszy wniosek złożony w 12.12,
2000r
MU w pasie szerokości 82m-87m na
południe od ul. Warszawskiej, pozostała
część działki R

plan zmieniony dla tej części wsi w 2011r nie
przewidział nowych odrolnień, działka znajduje
się w środku dużego kompleksu działek
rolnych i zmiana przeznaczenia musi nastąpić
dla całego kompleksu

34

18
12

9/15, 149/15, 291/42, 326

2014 r.
13

43, 113/12,
114/12

zmiana przeznaczenia terenów rolnych na tereny
zabudowy zagrodowej
zmiana przeznaczenia terenów rolnych na tereny
zabudowy mieszkaniowej

stanowisko Wójta: wnioski właścicieli 2/3
obszarów rolnych tej części wsi będą
podstawą analizy dotyczącej zasadności
przystąpienia do sporządzenia mpzp
powierzchnia działki1614m2, zgodnie z
obowiązującym mpzp, na działce o
powierzchni 800 m2 zabudowa w formie
bliźniaczej

2014 r.
14

22/3

możliwość podziału na dwie działki

2014 r.
360/3,368,369,370,438
,443,444
2014 r.
411, 440
2014 r.
59
2014 r.
13/30, 13/31
2014 r.
179
2014 r.

zmiana przeznaczenia terenów rolnych na tereny
zabudowy zagrodowej

20

31, 42/1, 81,
122,131,167/3
2014 r.

zmiana przeznaczenia terenów rolnych na tereny
budowlane

21

11/26,.79/2,113/2,114/2,115/
6,115/9,
115/12,148, 208, 215,223,

zmiana przeznaczenia terenów rolnych na tereny
zabudowy jednorodzinnej

15

16
17
18
19

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia terenów rolnych na tereny
zabudowy zagrodowej
zmiana przeznaczenia terenów rolnych na tereny
zabudowy zagrodowej, wyznaczenie drugiego
siedliska

228, 368, 369,
2015 r.

22
23

149/42
2015 r.
42/2, 22/1, 21
2015 r.

zmiana przeznaczenia z terenu pod usługi publiczne
na teren zabudowy mieszkaniowej
zmiana przeznaczenia terenów rolnych na tereny
zabudowy jednorodzinnej

miejscowy plan
zagospodarowania
Gminy Stare
Babice
uchwała
Nr VIII/55/11 z dnia
30 czerwca 2011 r

stanowisko Wójta: wnioski właścicieli 2/3
obszarów rolnych tej części wsi będą
podstawą analizy dotyczącej zasadności
przystąpienia do sporządzenia mpzp

stanowisko Wójta: jak powyżej

stanowisko Wójta: jak powyżej
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18
24

70, 75,11/11,
13/8,13/9,
13/22, 464,466
2015 r.

zmiana przeznaczenia terenów rolnych na tereny
zabudowy jednorodzinnej

25

12/2, 12/5, 13/19,46,
147/2,147/1,162,
167/3,13/4, 13/5,
13/22,14/7,113/7,113/9,1
13/11,113/15,
113/17,113/18, 114/9,
114/11, 114/15,114/17,
114/18,179
2015 r.

zmiana przeznaczenia terenów rolnych na tereny
budowlane

26

11/20, 33,
2015 r.

zmiana przeznaczenia terenów rolnych na tereny
zabudowy jednorodzinnej

27

11/13, 11/23, 11/24, 11/25,
13/6, 13/8, 13/12,
13/13,13/14, 13/16,13/24,
13/27
27/1, 28/1, 30,
39, 44, 45/1, 50, 54, 57, 62,
63/1, 63/2, 64, 65, 66/1, 67,
69, 71, 73, 74, 82, 83, 87,
92, 95, 99, 105/1, 106,
107/23, 107/24,108/17,
108/9, 108/18, 109/10,
110/2, 111, 113/7, 113/11,
113/15, 113/17,
113/18,114/7, 115/4
115/5, 115/10
115/11, 115/13

zmiana przeznaczenia terenów rolnych lub rolnej
części działek na tereny budowlane

116/13, 154/1, 155/5,157,
161, 168, 170, 172, 189,
228, 436, 446, 462
2015r.

stanowisko Wójta: wnioski właścicieli 2/3
obszarów rolnych tej części wsi będą
podstawą analizy dotyczącej zasadności
przystąpienia do sporządzenia mpzp
stanowisko Wójta: wnioski właścicieli 2/3
obszarów rolnych tej części wsi będą
podstawą analizy dotyczącej zasadności
przystąpienia do sporządzenia mpzp

miejscowy plan
zagospodarowania
Gminy Stare
Babice
uchwała
Nr VIII/55/11 z dnia
30 czerwca 2011 r

36

18
28

48

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na budowlany

149/15

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na budowlany

Jak wyżej

wniosek z dn. 13 kwietnia 2016r

2015 r.

29

wniosek z dn. 25 kwietnia 2016r

2015 r.

30

13/24, 107/23
2016 r.
13/6

31

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na budowlany
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na budowlany

2016 r.
32

27/1, 28/6
2016 r.
12/2

33
2016 r.
34

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy jednorodzinnej

48

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na budowlany

149/15

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na budowlany

149/9

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy jednorodzinnej

2016 r.
35
2016 r.
36
2016 r.

miejscowy plan
zagospodarowania
Gminy Stare
Babice
uchwała
Nr VIII/55/11 z dnia
30 czerwca 2011 r

37

19. wieś Zalesie
L.p.

nr. ew. działki i rok
złożenia wniosku

4/5

1
2013 r.
2

64/1, 75

treść wniosku

zmiana planu
miejscowego

uwagi
w studium z 2006r działka w
obszarze MN3

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy zagrodowej
wniosek o dokonanie aktualizacji studium

2013 r.
3

12/1,19, 44, 53/3, 64/3,
64/4, 66
2014 r.

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy zagrodowej

4

2/7, 14,15,17, 33/1, 33/2,
35/5, 43, 44, 48, 49, 50, 59,
53/3, 53/4, 61/2, 62, 63,
67/5, 71/2, 75

zmiana przeznaczenia działek rolnych na tereny
budowlane

stanowisko Wójta: wnioski właścicieli 2/3
obszarów rolnych tej części wsi będą
podstawą analizy dotyczącej zasadności
przystąpienia do sporządzenia mpzp

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy zagrodowej
zmiana przeznaczenia terenów rolnych na cele
budowlane

stanowisko Wójta: jak Lp4

2014 r.

5

19, 44
2014 r.

6

7

2/5, 2/6, 2/7, 3, 4/3,12/2,
12/3, 15, 21, 39, 33/3, 34,
35/2, 35/4,35/6, 35/7, 38,
39, 55, 56, 57/1, 57/2, 58,
61/1, 67/3, 67/10, 68, 70/6,
70/7, 71/3, 72/2

2016 r.
70/2
2016 r.

8

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren zabudowy
jednorodzinnej

71/13
2016 r.

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren budowlany

miejscowy plan
zagospodarowania
Gminy Stare
Babice
uchwała
Nr VIII/55/11 z dnia
30 czerwca 2011 r

38

19
9
10
11
12
13

33/2
2016 r.
70/6,70/7
2016 r.
71/13
2016 r.
70/2
2016 r.
45
2016 r.

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren zabudowy
jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren budowlany
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren budowlany

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy jednorodzinnej
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20. wieś Zielonki Parcele
L.p.
1

nr ew. działki i data
złożenia wniosku

23/5,69/19, 69/21

2011 r.
2

69/23
2013 r.

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

69/19, 69/21
2013 r.
79
2014 r.
73/1
2014 r.
84/5
2014 r.
54/3
2015 r.
84/5, 93/1
2015 r.
90/1, 90/2, 90/3
2015 r.
37/1, 37/6,37/7,
37/8,37/9,108,4401
2011 r. i 2015 r.
17/8, 17/11
2016 r.
64/5
2016 r.

treść wniosku

zmiana planu
miejscowego

uwagi

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren zabudowy
jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia rolnej części działki na teren budowlany-w
granicach działki przeznaczonej pod zabudowę zagrodową o
powierzchni 2000m2 pod zabudowę przeznaczonych jest 450m2,
zmiana ma umożliwić podział rolnej części na 2 działki
budowlane(2x1000m2)

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren zabudowy
jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia działki rolnej na teren zabudowy
zagrodowej
zmiana przeznaczenia z terenu rolnego i zabudowy
zagrodowej na teren zabudowy usługowej
zmiana przeznaczenia działki rolnej na teren zabudowy
zagrodowej

miejscowy plan
zagospodarowania
Gminy Stare Babice
uchwała
Nr VIII/55/11 z dnia
30 czerwca 2011 r

zmiana przeznaczenia działki rolnej na teren zabudowy
jednorodzinnej (MN1 lub MN2)
zmiana przeznaczenia działki na teren zabudowy
zagrodowej
zmiana przeznaczenia terenu zabudowy zagrodowej na
teren zabudowy jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren zabudowy
jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren zabudowy
jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren zabudowy
jednorodzinnej

działki 37/1, 37/6 i 37/9 teren MN2,

pozostałe rolne

40

21. wieś Zielonki Wieś
L.p.
1
2
3

nr. ew. działki i data
złożenia wniosku

73/1
2013 r.
56/2, 56/3
2013 r.
170/2
2013 r.

treść wniosku
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy usługowo-mieszkaniowej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren budowlany,
powiększenie terenu budowlanego wyznaczonego w mpzp

zmiana przeznaczenia terenu zabudowy
mieszkaniowo-usługowej na teren umożliwiający
prowadzenie usług z zakresu mechaniki
samochodowej
dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej na terenach
ZL, pozostawienie terenów leśnych na terenach
które w latach 2000 i 2003 zostały w planie
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowa

4

151/1,151/2,
151/5,151/6
2013 r.

5

122/5, 122/6,
2013 r.

przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych pod
zabudowę jednorodzinną

6

224/1,224/2,
224/3, 224/5,
224/6 224/7 224/8,
224/9,224/10

zmiana przeznaczenia terenów rolnych i zabudowy
siedliskowej na tereny przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową lub mieszkaniowo-siedliskową

2014 r.
7
8
9
10

11

19
2014 r.
122/2,144
2014 r.
7
2014 r.
22/4,północna część
działki 22/2
2015 r.
224/8, 224/9
2915 r.

zmiana przeznaczenia terenu rolnego części działki
na teren zabudowy zagrodowej
zmiana przeznaczenia działek leśnych pod
zabudowę zagrodową
zmiana przeznaczenia działki rolnej na teren
zabudowy zagrodowej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy zagrodowej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy zagrodowej

zmiana planu
miejscowego
miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
zachodniej części
Gminy Stare Babice
w zakresie części
wsi Zielonki Wieś,
i części wsi
Koczargi Nowepołudniowa strona
ulicy Warszawskiej
uchwała Nr
XLIV/414/10 z dnia
4 listopada 2010 r.

miejscowy plan
zagospodarowania
Gminy Stare Babice
uchwała
Nr VIII/55/11 z dnia
30 czerwca 2011 r

uwagi

służby ochrony środowiska
Wojewody odmówiły akceptacji tego
ustalenia planu
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21
12
13

63/1
2015 r.
116/1, 116/2,
116/3, 116/4,
116/5
2015 r.
57/12

14
2015 r.

57/11

15
2015 r.

209/3

16
2015 r.

161/1

17
2016 r.

449

18
2016 r.

210/3

19
2016 r.

zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy zagrodowej
zmiana przeznaczenia terenów zadrzewionych i
zakrzaczonych na tereny zabudowy jednorodzinnej

działka 3000m2- zmiana przeznaczenia na teren
zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy jednorodzinnej
zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren
zabudowy jednorodzinnej
zmiana planu i zmiana przeznaczenia działki rolnej
pod usługi publiczne
zmiana przeznaczenia działki rolnej na teren
budowlany
zmiana przeznaczenia działki rolnej na teren
budowlany

w studium działki na terenach
przeznaczonych pod zabudowę
jednorodzinna na terenach leśnych MN4
wymagających zmiany przeznaczenia na cele
nieleśne

jak wyżej

w granicach działki przebiega linia
energetyczna 400 kV
w mpzp zachodnia część gminy
Stare Babice w zakresie wsi Zielonki
Wieś działka jest na terenie MN,
w mpzp gminy Stare Babice działka
jest na terenie R
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ZAŁĄCZNIK Nr 2
Wnioskowane przekształcenia w użytkowaniu terenów w obszarze
Gminy Stare Babice
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