
UCHWAŁA NR V/37/2019
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice 
w zakresie działki ew. nr 111 i części działek ew. nr 119 i 120

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz 
Uchwały Nr XXVIII/282/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Stare Babice, Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare 
Babice w zakresie działki ew. nr 111 i części działek ew. nr 119 i 120, zwany dalej „planem”, 
po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice uchwalonego Uchwałą 
Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 czerwca 2006 r., zmienionego Uchwałą 
Nr VIII/57/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 maja 2015 r. oraz Uchwałą Nr XLI/435/18 
Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018 r.,

2. Załączniki do uchwały stanowią:

1) części graficzna, stanowiąca integralną część uchwały w skali 1:1000, zwana dalej 
„rysunkiem planu” – załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Stare Babice o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
– załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Stare Babice o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik 
nr 3.

3. Granice obszaru objętego planem określone są na rysunku planu.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o ustalonym przeznaczeniu 
i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
i oznaczony symbolem literowym;

2) urządzeniach rekreacyjno-sportowych – należy przez to rozumieć środki techniczne 
służące rekreacji i wypoczynkowi oraz urządzenia o charakterze rekreacyjno-sportowym.

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenia terenów:

1) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP;

2) teren rolniczy, oznaczony na rysunku planu symbolem R;

3) teren drogi publicznej dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDD;
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4) teren publicznego ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony na rysunku planu symbolem KPJ;

5) teren drogi publicznej pieszo-rowerowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDP.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się 
dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z dopuszczeniem 
inwestycji celu publicznego;

2) nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu ustaleń przepisów odrębnych w zakresie 
ochrony otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu;

3) nakaz ochrony wód podziemnych, ze względu na położenie w granicach Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych nr 2151 – Subniecka warszawska (część centralna), poprzez 
zachowanie przepisów odrębnych.

§ 6. Nie ustala się zasad kształtowania krajobrazu.

§ 7. Nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
nie podejmuje się ustaleń.

§ 9. Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także 
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, 
krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach 
zagospodarowania przestrzennego województwa.

§ 10. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości 
nie określa się obszarów, które wymagają wszczęcia procedury scalania i podziału 
nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

1) nakaz zgłaszania wszelkich projektowanych obiektów stałych oraz tymczasowych 
o wysokości równej i wyższej od 50 m n.p.t. do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił 
Zbrojnych RP, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę;

2) nakaz uwzględnienia ograniczeń w zagospodarowaniu wynikających z przebiegu 
przesyłowego dalekosiężnego ropociągu naftowego o średnicy 245 mm wraz ze strefą 
bezpieczeństwa o szerokości 12,0 m od osi ropociągu w obie strony, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

§ 12. Dla terenu zieleni urządzonej oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP, ustala 
się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) lokalizację zieleni urządzonej i naturalnej;

2) dopuszczenie lokalizacji wiat;
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3) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury;

4) dopuszczenie lokalizacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych;

5) zakaz lokalizacji budynków;

6) maksymalną wysokość wiat 4,0 m;

7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni  terenu – 
70%;

8) obsługę komunikacyjną z terenu publicznego ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na 
rysunku   planu symbolem KPJ w powiązaniu z drogą publiczną dojazdową oznaczoną na 
rysunku symbolem KDD.

§ 13. Dla terenu rolniczego, oznaczonego na rysunku planu symbolem R, ustala się:

1) zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania – grunty rolne;

2) zakaz lokalizacji budynków;

3) zakaz lokalizacji budowli służących działalności rolniczej.

§ 14. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
ustala się:

1) zapewnienie na terenie KDD co najmniej 7 miejsc postojowych;

2) nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dla terenu drogi publicznej dojazdowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD:

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,

b) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych  lub 
kolidujących z funkcją terenu,

c) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury,

d) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych;

4) dla terenu publicznego ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 
KPJ;

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,

b) lokalizację pieszo-jezdni,

c) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń, niezwiązanych lub 
kolidujących z funkcją terenu;

5) dla terenu drogi publicznej pieszo-rowerowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 
KDP:

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,

b) lokalizację drogi rowerowej, chodnika,

c) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń, niezwiązanych lub 
kolidujących z funkcją terenu.
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2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej ustala się:

1) dopuszczenie budowy nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) dopuszczenie rozbiórki, przebudowy i rozbudowy istniejących sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej;

3) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach własnej działki bez 
naruszenia interesu osób trzecich, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną podłączenie do sieci elektroenergetycznej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 15. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania 
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

§ 16. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu 
wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0 %.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kuncewicz
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Skala 1 : 1000

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI STARE BABICE
W ZAKRESIE DZIAŁKI EW. NR 111 I CZĘŚCI DZIAŁEK EW. NR 119 I 120

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR V/37/2019
RADY GMINY STARE BABICE
Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 R.
OGŁOSZONEJ W DZIENNIKU URZĘDOWYM
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Z DNIA POZ.

- granica terenu objętego planem

- linia rozgraniczająca tereny o różnych
przeznaczeniach

- granica rowu melioracyjnego

- oś ropociągu naftowego

- granica strefy bezpieczeństwa ropociągu
naftowego

przeznaczenia

teren drogi publicznej dojazdowej

teren publicznego ciągu pieszo-jezdnego

teren drogi publicznej pieszo-rowerowej

teren zieleni urządzonej

teren rolniczy

Oznaczenia

KDD

KPJ

API Sp. z o. o.
architektura, planowanie, inwestycje
60-792 Poznań, ul. Wojskowa 6/B6

tel. 61 223 09 08, e-mail: biuro@apispzoo.pl

ZP

R

Informacja dodatkowa:
Cały obszar planu położony jest:
1. w Otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego,
2. w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu
3. w obszarze powiązania przyrodniczego między KPN
i Lasem Bemowskim,

4. w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 2151
- Subniecka warszawska (część centralna)

KDP
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Załącznik Nr 2 
     do  Uchwały  Nr  V/37/2019 

Rady Gminy Stare Babice 
                         z dnia 31 stycznia 

2019 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  

W DNIACH od 10.10. 2018 r. do 10.11. 2018 r. 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

CZĘŚCI WSI STARE BABICE W ZAKRESIE DZIAŁKI EW. NR 111 I CZĘŚCI DZIAŁEK EW. NR 119 I 120  
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Gminy Stare Babice 
rozstrzyga,  

co następuje: 
 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy 
Stare Babice w sprawie 

rozpatrzenia uwag 

Uwagi 

Uwaga uwzglę-
dniona 

Uwaga nieuwz-
ględniona 

1. 22.11.2018 r. * Danuta M. Zgłaszam kategoryczny sprzeciw wobec 
jakichkolwiek inwestycji naziemnych, w tym 
budowania terenu rekreacyjnego, na terenie 
korytarza ekologicznego, łączącego Las 
Bemowski z Puszczą Kampinoską.  
Celowe ściąganie ludzi z psami na teren 
konieczny dla migracji cennych gatunków 
zwierzyny (łosie, rysie) i wymiany genów 
między populacjami z obu lasów (sarny, dziki) 
będzie utrudniać i ograniczać te migracje. 
Stwarza się tym samym niebezpieczny 
precedens dla umieszczania na terenie 
korytarza dalszych inwestycji, które z czasem 
doprowadzą do zupełnego jego zablokowania.  

działka nr 111 
i części działek 

nr 119 i 120 
(cały obszar 

objęty planem)  

cały obszar 
objęty planem 

- X  Zgodnie z uzgodnieniem Dyrektora 
Kampinoskiego  Parku Narodowego 
dopuszczona na terenie ZP 
lokalizacja infrastruktury 
wypoczynkowo-rekreacyjnej  w 
ocenie Kampinoskiego Parku 
Narodowego nie wpłynie negatywnie 
na funkcjonalność korytarza 
ekologicznego i poprzez utworzenie 
atrakcyjnej przestrzeni publicznej 
pozytywnie wpłynie na odbiór 
społeczny zachowania tego obszaru 
w stanie wolnym od zabudowy 
kubaturowej. 
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2. 26.11.2018 r. * Tomasz B. Zgłaszam sprzeciw wobec jakichkolwiek 
inwestycji naziemnych, w tym budowania 
terenu rekreacyjnego, na terenie korytarza 
ekologicznego, łączącego Las Bemowski 
z Puszczą Kampinoską.  
Celowe ściąganie ludzi z psami na teren 
konieczny dla migracji cennych gatunków 
zwierzyny (łosie, rysie) i wymiany genów 
między populacjami z obu lasów (sarny, dziki) 
utrudniać będzie i ograniczać te migracje. 
Stwarza się precedens dla umieszczania na 
terenie korytarza dalszych inwestycji, które 
z czasem doprowadzą do zupełnego jego 
zablokowania. 

działka nr 111 
i części działek 

nr 119 i 120 
(cały obszar 

objęty planem) 

cały obszar 
objęty planem 

- X Zgodnie z uzgodnieniem Dyrektora 
Kampinoskiego  Parku Narodowego 
dopuszczona na terenie ZP 
lokalizacja infrastruktury 
wypoczynkowo-rekreacyjnej  w 
ocenie Kampinoskiego Parku 
Narodowego nie wpłynie negatywnie 
na funkcjonalność korytarza 
ekologicznego i poprzez utworzenie 
atrakcyjnej przestrzeni publicznej 
pozytywnie wpłynie na odbiór 
społeczny zachowania tego obszaru 
w stanie wolnym od zabudowy 
kubaturowej. 

3. 26.11.2018 r. * Wojciech M. Zgłaszam sprzeciw wobec jakichkolwiek 
inwestycji naziemnych, w tym budowania 
terenu rekreacyjnego, na terenie korytarza 
ekologicznego, łączącego Las Bemowski 
z Puszczą Kampinoską.  
Ściąganie ludzi z psami na teren konieczny dla 
migracji cennych gatunków zwierzyny (w tym 
łosie, rysie) i wymiany genów między 
populacjami z obu lasów (w tym sarny, dziki) 
utrudniałoby i ograniczało te migracje. 
Stworzyłoby również precedens dla 
umieszczania na terenie korytarza 
ekologicznego dalszych inwestycji, które 
z czasem mogłyby prowadzić do dalszego 
utrudniania przemieszczania się nim zwierząt, 
a nawet zupełnego jego zablokowania. 
Planowane inwestycje mogą powstać w innym 
miejscu, a Las Bemowski i korytarz 
ekologiczny łączący go z Puszczą 
Kampinoską powinny być chronione przed 
wpływem działalności człowieka, aby 
zachować ich bezcenne funkcje przyrodnicze.   

działka nr 111 
i części działek 

nr 119 i 120 
(cały obszar 

objęty planem) 

cały obszar 
objęty planem 

- X Zgodnie z uzgodnieniem Dyrektora 
Kampinoskiego  Parku Narodowego 
dopuszczona na terenie ZP 
lokalizacja infrastruktury 
wypoczynkowo-rekreacyjnej  w 
ocenie Kampinoskiego Parku 
Narodowego nie wpłynie negatywnie 
na funkcjonalność korytarza 
ekologicznego i poprzez utworzenie 
atrakcyjnej przestrzeni publicznej 
pozytywnie wpłynie na odbiór 
społeczny zachowania tego obszaru 
w stanie wolnym od zabudowy 
kubaturowej. 

4. 26.11.2018 r. * Ewa K. Zgłaszam sprzeciw wobec jakichkolwiek 
inwestycji naziemnych, w tym budowania 
terenu rekreacyjnego, na terenie korytarza 
ekologicznego, łączącego Las Bemowski 
z Puszczą Kampinoską.  
Celowe ściąganie ludzi z psami na teren 
konieczny dla migracji cennych gatunków 
zwierzyny (łosie, rysie) i wymiany genów 
między populacjami z obu lasów (sarny, dziki) 
utrudniać będzie i ograniczać te migracje. 
Stwarza się precedens dla umieszczania na 
terenie korytarza dalszych inwestycji, które 
z czasem doprowadzą do zupełnego jego 

działka nr 111 
i części działek 

nr 119 i 120 
(cały obszar 

objęty planem) 

cały obszar 
objęty planem 

- X Zgodnie z uzgodnieniem Dyrektora 
Kampinoskiego  Parku Narodowego 
dopuszczona na terenie ZP 
lokalizacja infrastruktury 
wypoczynkowo-rekreacyjnej  w 
ocenie Kampinoskiego Parku 
Narodowego nie wpłynie negatywnie 
na funkcjonalność korytarza 
ekologicznego i poprzez utworzenie 
atrakcyjnej przestrzeni publicznej 
pozytywnie wpłynie na odbiór 
społeczny zachowania tego obszaru 
w stanie wolnym od zabudowy 
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zablokowania. kubaturowej. 

5.  26.11.2018 r. * Bolesław K. Zgłaszam sprzeciw wobec jakichkolwiek 
inwestycji naziemnych, w tym budowania 
terenu rekreacyjnego, na terenie korytarza 
ekologicznego, łączącego Las Bemowski 
z Puszczą Kampinoską.  
Celowe ściąganie ludzi z psami na teren 
konieczny dla migracji cennych gatunków 
zwierzyny (łosie, rysie) i wymiany genów 
między populacjami z obu lasów (sarny, dziki) 
utrudniać będzie i ograniczać te migracje. 
Stwarza się precedens dla umieszczania na 
terenie korytarza dalszych inwestycji, które 
z czasem doprowadzą do zupełnego jego 
zablokowania. 

działka nr 111 
i części działek 

nr 119 i 120 
(cały obszar 

objęty planem) 

cały obszar 
objęty planem 

- X Zgodnie z uzgodnieniem Dyrektora 
Kampinoskiego  Parku Narodowego 
dopuszczona na terenie ZP 
lokalizacja infrastruktury 
wypoczynkowo-rekreacyjnej  w 
ocenie Kampinoskiego Parku 
Narodowego nie wpłynie negatywnie 
na funkcjonalność korytarza 
ekologicznego i poprzez utworzenie 
atrakcyjnej przestrzeni publicznej 
pozytywnie wpłynie na odbiór 
społeczny zachowania tego obszaru 
w stanie wolnym od zabudowy 
kubaturowej. 

 
Załączniki: 
- zbiór uwag zamieszczonych w wykazie 
 
 
  …………………………………………… 
 

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) 
 
Jawność wyłączył: 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Stare Babice 
mgr inż. arch. Kazimierz Steć 
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Załącznik Nr 3 
          do  Uchwały  Nr V/37/2019

 Rady Gminy Stare Babice 
    z dnia 31 stycznia 2019r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Stare Babice 

 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), Rada Gminy Stare Babice rozstrzyga, 

co następuje: 

 

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej: 

1) zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w 

kompetencji których leży rozwój sieci infrastruktury technicznej zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych; 

2) za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego gminy Stare Babice; 

3) określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według 

kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Stare 

Babice; 

4) inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na 

inwestycje. 

 

§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w 

planie: 

1) wydatki z budżetu gminy; 

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 

d) kredytów i pożyczek bankowych, 

e) innych środków zewnętrznych. 
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UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Stare Babice w zakresie działki ew. nr 111 i części działek ew. nr 119 i 120 

 

Wójt Gminy Stare Babice przystąpił do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice (zwanego dalej „planem”) na 

podstawie uchwały nr XXVIII/282/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2017 r. 

Prace dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prowadzone 

były w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.). 

Uwzględniając potrzeby interesu publicznego Wójt ogłosił o przystąpieniu  

do sporządzenia miejscowego planu w prasie miejscowej i na stronie internetowej,  

oraz poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Babice określając 

formę, miejsce i termin składania wniosków do planu. 

Wójt zawiadomił, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu 

instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. 

 Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) Wójt wystąpił  

o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie 

oddziaływania na środowisko przedmiotowego projektu miejscowego planu do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim. 

 Po rozpatrzeniu wniosków sporządzono projekt planu, stwierdzając jednocześnie,  

że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stare Babice. 

 W projekcie planu uwzględniono: 

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez wprowadzenie 

w projekcie planu zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, określenie zasad 

zagospodarowania terenów, a także wyznaczenie podziału funkcjonalnego,  

2) walory architektoniczne i krajobrazowe - nie występuje konieczność określania zasad 

kształtowania zabudowy, ze względu na brak jakiejkolwiek zabudowy na przedmiotowym 

terenie oraz zakaz jej wprowadzania, w projekcie planu z uwagi na dopuszczenie 

lokalizacji wiat określono ich maksymalną wysokość oraz minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej; 

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 

rolnych i leśnych poprzez dokonanie szczegółowej analizy wszystkich zagadnień 

dotyczących ochrony środowiska w prognozie oddziaływania na środowisko  

oraz zawarcie w projekcie planu zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, w projekcie planu uwzględniono również lokalizację obszaru planu w 

granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 2151 – Subniecka warszawska (część 
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centralna);  

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

poprzez zawiadomienie oraz uzgodnienie projektu planu z Mazowieckim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków - ze względu na brak zewidencjonowanych zabytków, 

podlegających ochronie konserwatorskiej na przedmiotowym terenie, nie wystąpiła 

konieczność ustalenia zasad ich ochrony; 

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 

niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie przeznaczenia terenu, które nie będzie 

powodowało dodatkowych zagrożeń dla zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi, analiza 

powyższych zagadnień zawarta została również w prognozie oddziaływania na 

środowisko; 

6) walory ekonomiczne przestrzeni – poprzez stworzenie projektu uwzględniającego 

istniejące zagospodarowanie terenu – szczegółowej analizy walorów ekonomicznych 

dokonano w prognozie skutków finansowych dla miejscowego planu; 

7) prawo własności poprzez wykonanie analizy stanu własności terenu objętego planem  

oraz dostosowanie zagospodarowania do istniejących uwarunkowań prawnych,  

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa poprzez uzgodnienie projektu planu  

z właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, 

9) potrzeby interesu publicznego poprzez umożliwienie udziału społeczeństwa  

w poszczególnych etapach procedury planistycznej zgodnie w wymogami ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 

szerokopasmowych poprzez wprowadzenie w projekcie planu zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej oraz dopuszczenie realizacji inwestycji 

celu publicznego w zakresie inwestycji mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko; 

11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej  

poprzez umożliwienie udziału społeczeństwa w poszczególnych etapach procedury 

planistycznej zgodnie w wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  

na środowisko, 

12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych poprzez prowadzenie 

procedury zgodnie z zakresem określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz w innych aktach prawnych powszechnie obowiązujących, 

13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia 

ludności, – ze względu na charakter planu, w którym zakazuje się lokalizacji budynków nie 
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wystąpiła konieczność uwzględniania ilości i jakości wody dla celów zaopatrzenia ludności. 

Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i 

korzystania z terenu wyważone zostały interesy zarówno publiczne jak i interesy prywatne 

poprzez analizę własnościową terenów oraz uwzględnienie istniejących uwarunkowań 

własnościowych, przyrodniczych, społecznych i prawnych. Sporządzona została również 

prognoza oddziaływania na środowisko oraz prognoza skutków finansowych uchwalenia 

planu, w których zawarte zostały analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.  

Sposób zagospodarowania i korzystania z terenu objętego planem poprzedzony 

został wykonaniem szczegółowych analiz w zakresie zainwestowania i użytkowania 

przedmiotowego obszaru, infrastruktury technicznej oraz własności analizowanych 

obszarów. Uwzględniając powyższe opracowania projekt planu wykonany został  

z uwzględnieniem wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania 

przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni. Projekt planu zgodny jest z polityką 

przestrzenną gminy zawartą w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. 

Obszar opracowania posiada dostęp do drogi publicznej, obsługa komunikacyjna 

projektowanych terenów realizowana będzie także poprzez istniejące i projektowane drogi, 

zapewniając tym samym możliwość wprowadzenia rozwiązań w zakresie ruchu pieszego 

i rowerowego.  

Wpływ ustaleń planu na budżet gminy przedstawia się w prognozie skutków 

finansowych. Realizacja ustaleń planu nie wpłynie na pozostałe finanse publiczne. 

Plan zgodny jest z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1. Uchwała, o której 

mowa w art. 32 ust. 2, została podjęta przez Radę Gminy Stare Babice - Uchwała Nr 

XX/191/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie aktualności 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie 

Gminy Stare Babice. 

Projekt planu został przekazany do zaopiniowania i uzgodnienia przez organy 

zobowiązane do współpracy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego.  

Po wprowadzeniu zmian wynikających z opinii lub uzgodnień, projekt planu  

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu  

w dniach od 10 października 2018 r. do 10 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare 

Babice. W dniu 22 października 2018 r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami 

przyjętymi w projekcie planu. Termin składania uwag wyznaczono w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 26 listopada 2018 r.  

W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy Stare Babice wpłynęło 5 uwag.  

Wszystkie uwagi zostały rozstrzygnięte negatywnie przez Wójta Gminy Stare Babice. 

W związku z przeprowadzeniem  wyżej opisanej, procedury formalno-prawnej 

przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, przyjęcie uchwały dla przedmiotowego terenu uznaje się za uzasadnione. 
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