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12. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ I CELE POLITYKI 

PRZESTRZENNEJ 

Rozwój i zagospodarowanie przestrzenne zależne są od uwarunkowań ponadlokalnych jak 

i wewnętrznych. Na podstawie analizy materiałów zamieszczonych w części I przeprowadzono 

syntezę uwarunkowań.  

 

12.1. UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 

 

Głównym ponadlokalnym uwarunkowaniem przyszłego rozwoju miasta i gminy Karczew jest 

położenie w obszarze aglomeracji warszawskiej, w strefie funkcjonalnej zaplecza przyrodniczo-

klimatycznego i rekreacyjnego Warszawy. Uwarunkowanie to ma swoje odzwierciedlenie we 

wszystkich sferach funkcjonowania gminy zarówno gospodarczej, społecznej jak i ekologicznej. 

Ponadto należy wymienić: 

 dobra dostępność komunikacyjna gminy z nadrzędnym układem drogowym przy pomocy dróg nr 

50 i 801, 

 położenie w sąsiedztwie tranzytowych szlaków komunikacyjnych, sprzyjające rozwojowi funkcji 

logistycznych, a także planowana w najbliższych latach budowa autostrady A-2 i dróg 

ekspresowych w aglomeracji warszawskiej (poprawa dostępności do gminy). 

 

Uwarunkowania wynikające z opracowań planistycznych wyższego rzędu: 

 budowa autostrady A-2 i dróg ekspresowych, przebiegających poza obszarem gminy Karczew ale 

mających wpływ na rozwój przestrzenny miasta i gminy, 

 ukształtowanie w aglomeracji warszawskiej układu dróg odciążających obszar centralny 

i usprawniających połączenia wielu ośrodków osadniczych, poprzez najbliższe Warszawie 

powiązania lokalne, tworzony od wschodu i południa przez połączenie Wołomin – Wiązowna – 

Józefów – planowana przeprawa przez Wisłę – Konstancin-Jeziorna – Piaseczno – Nadarzyn 

(połączenie obwodowe Warszawy opierające się o drogę wojewódzką nr 721) 

 usprawnianie sieci dróg wojewódzkich, w tym likwidacja „wąskich gardeł” w ruchu 

i dostosowanie ich parametrów technicznych do wymagań ruchu, w tym przebudowę drogi nr 801, 

 modernizacja linii kolejowych,  

 rozwój pasażerskich przewozów regionalnych i poprawę standardów obsługi, 

 wspieranie transportu publicznego oraz alternatywnych form transportu, w tym ścieżek dla ruchu 

rowerowego, 

 utrzymanie i zintegrowanie rozwoju infrastruktury, 

 racjonalizacja gospodarki wodnej, 

 poprawa standardów zaopatrzenia w wodę, w tym poprzez budowę nowych ujęć wody pitnej i/lub 

stacji uzdatniania wody, 

 poprawa jakości wód poprzez rozbudowę i modernizację systemów kanalizacyjnych oraz 

realizację indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w miejscowościach: Otwock Wielki, 

Gliny, Sobiekursk, Brzezinka, Całowanie, 

 ochrona przeciwpowodziowa: konserwacja i modernizacji wałów przeciwpowodziowych, 

 utworzenie obszarów (zbiorników) zalewowych, 

 utworzenie stref inwestycyjnych w gminach, 

 zwiększenie zasobów zieleni w układzie przestrzennym powiatu, 

 obecność wartościowych zespołów ruralistycznych – wieś Całowanie oraz Ostrówiec ze 

wskazaniem do objęcia ochroną prawną, 

 spójność architektoniczna poszczególnych gmin powiatu – podporządkowanie planowania 

przestrzennego walorom kulturowym powiatu, 

 ochrona gleby i powierzchni ziemi: ograniczenie zabudowy obszarów o wysokich walorach 

przyrodniczo-krajobrazowych,  

 stworzenie preferencji dla budownictwa ekstensywnego i rezydencjonalnego, 

 zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska, 

 zwiększenie lesistości i ochrona lasów, 
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 utworzenie spójnego systemu obszarów ochrony przyrody. 
 
12.2. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE 

 

Uwarunkowania wynikające ze stanu zagospodarowania: 

 głównie rolnicze zagospodarowanie gminy z silnie wykształconymi ośrodkami  

w mieście Karczewie oraz ośrodkami wspomagającymi w Otwocku Wielkim oraz Sobiekursku, 

 wielofunkcyjny rozwój miasta (produkcja, przemysł, usługi, mieszkalnictwo ...), z wyraźnymi 

podziałami na strefy zabudowy – stare miasto, Karczówek, osiedle Warszawska, osiedle 

Częstochowska, osiedle budownictwa wysokiego Ługi (wspólne osiedle dwóch miast – Karczewa 

i Otwocka), powstające osiedle Zagóry oraz wyraźnie wyodrębniona dzielnica przemysłowa 

(północno-wschodnia część miasta oraz w mniejszym stopniu rejon ul. Westerplatte), 

 zahamowanie w mieście Karczewie zagospodarowywania terenów mieszkalnictwa 

wielorodzinnego (osiedle Ługi) oraz realizacji Dzielnicy Technicznej (mającej w założeniu służyć 

miastom Otwock i Karczew) wobec braku kontynuacji idei zespołu Otwocko-Karczewskiego, 

 wspólna dla miast Karczewa i Otwocka infrastruktura techniczna (wodociągi, kanalizacja 

sanitarna i deszczowa, sieć ciepłownicza), 

 miasto zapewnia szeroką obsługę mieszkańców w zakresie usług ponadlokalnych, powoduje to ich 

znaczne ograniczenie na obszarze wiejskim gminy, 

 dobra obsługa z zakresu usług publicznych (oświaty, zdrowia, kultu sakralnego, kultury) 

zlokalizowanych równomiernie na terenie całej gminy, 

 aktywność gospodarcza na obszarze gminy Karczew ukierunkowana na gospodarkę rolną 

(głównie szklarnie i sadownictwo), 

 rozwój funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej dla mieszkańców gminy, powiatu i aglomeracji 

warszawskiej w rejonie wsi Otwock Wielki i Kępa Nadbrzeska nad Jeziorem Otwockim oraz 

w rejonie Jeziora Moczydło, 

 oferta noclegowa jest słabo rozwinięta – brakuje obiektów noclegowych takich jak hotele, motele 

czy pensjonaty. 

 

Uwarunkowania przyrodnicze: 

 atrakcyjne formy terenu wyróżniające się w krajobrazie gminy: szerokie tarasy zalewowe, niskie 

skarpy tarasu nadzalewowego, wzgórza wydmowe na wyższym tarasie (otwockim) i wysoczyźnie, 

dolina rzeki Jagodzianki, starorzecza Wisły, jeziorka i stawy, 

 relatywnie wysoki odsetek gruntów niekorzystnych lub ograniczających posadowienie obiektów 

budowlanych (przede wszystkim taras zalewowy z wodą gruntową na głębokości powyżej 1,5-2 m 

p.p.t),  

 występowanie w części gminy udokumentowanych złóż kopalin naturalnych (piaski, torfy, mady), 

 brak wyznaczonych terenów górniczych na podstawie przepisów odrębnych, 

 znaczna część obszaru gminy pokryta jest gruntami rolnymi objętymi ochroną (I-IV klasa 

bonitacyjna), 

 w południowo-wschodniej część gminy (teren bagna Całowanie) występują gleby organiczne 

(głównie murszowo mineralne i murszowate (M) oraz torfy (T)), objęte ochroną, 

 wody podziemne poziomu oligoceńskiego (ujmowany na ujęciu wiejskim w Glinkach) 

charakteryzują się wydajnością ujęć wynoszącą 50-70 m3/h, średnią jakością wody i dobrą 

odpornością na zanieczyszczenia antropogeniczne, 

 gmina Karczew jest położna w zasięgu dwóch GZWP: GZWP Dolina Środkowej Wisły (GZWP 

222) oraz GZWP Subniecka Warszawska (GZWP 215 A), 

 taras zalewowy (chroniony wałem przeciwpowodziowym) wraz z niżej położonymi partiami 

terenu stanowi obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi (poważna bariera rozwojowa 

w zachodniej części obszaru Karczewa), 

 nie występują obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych, 

 najcenniejsze obszary otwarte to duże naturalne zbiorowiska leśne (kompleks lasów państwowych 

– Lasy Celestynowsko-Otwockie), zbiorowiska roślinne wodne i przywodne w dolinie Wisły oraz 

wzdłuż kanałów: Ulgi, rz. Jagodzianki, kanału Sobiekurskiego – w szczególności rozległe obszary 
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łąk wilgotnych (Bagno Całowanie) i pastwisk, a także jeziora: Otwockie (Rokola), Nadbrzeż, 

Moczydło, Zielone i inne mniejsze, 

 duży udział obszarów prawnie chronionych, którymi objęte są tereny w układzie południkowym: 

koryto Wisły na zachodzie oraz pasmo lasów i terenów podmokłych we wschodniej części gminy, 

 wysoki wskaźnik zatrudnienia w rolnictwie, przy wysokim udziale gospodarstw indywidualnych 

o strukturze rozdrobnionej, 

 występowanie gleb organicznych w zasięgu zagłębień bezodpływowych i cieków wodnych, 

 występowanie obszarów o podwyższonym natężeniu hałasu komunikacyjnego – wzdłuż dróg oraz 

kolei. 

 

Uwarunkowania kulturowe: 

 zachowane układy przestrzenne miasta Karczew: droga biegnąca ze wschodu na zachód ku 

Przewozowi na Wiśle oraz trzy place usytuowane wzdłuż głównej ulicy (plac wokół kościoła 

(osada przedlokacyjna) „Stare Miasto”, rynek (z okresu lokacji miasta w XVI w.), plac targowy 

z poł. XVIII w.), 

 10 wsi o metryce średniowiecznej, z czego dwie – Całowanie i Ostrówiec – zostały wskazane 

w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego do objęcia ochroną 

prawną ze względu na wartościowe układy ruralistyczne, 

 występowanie obiektów o wartościach kulturowych: sakralnych i cmentarzy (w tym 

zamkniętych), 

 występowanie zespołu pałacowo-parkowego w Otwocku Wielkim oraz parków: Drewitzów 

w Całowaniu i w Glinkach, a także dworu w Sobiekursku, 

 lokalizacja pomników i innych obiektów upamiętniających wydarzenia historyczne związane 

z Karczewem, 

 występowanie obiektów wpisanych do rejestru i ewidencji WKZ., 

 brak opracowanej gminnej ewidencji zabytków, 

 liczne stanowiska archeologiczne (191), według dotychczasowego rozpoznania 26 ma dużą 

wartość naukową i należy unikać ich zainwestowania. 

 

Uwarunkowania komunikacyjne:  

 dobra dostępność komunikacyjna gminy z nadrzędnym układem drogowym przy pomocy dróg nr 

50 i 801, 

 położenie w sąsiedztwie tranzytowych szlaków komunikacyjnych, sprzyjające rozwojowi funkcji 

logistycznych,  

 planowana w najbliższych latach budowa autostrady i dróg ekspresowych w aglomeracji 

warszawskiej, tworzących węzeł drogowy, który przyczyni się do poprawy funkcjonowania 

systemu drogowego w aglomeracji i dostępności do gminy, 

 planowany w dokumentach samorządów wojewódzkiego i powiatowego rozwój systemów 

transportowych, 

 planowana budowa mostu na wysokości Józefowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721,  

 parametry techniczne części dróg wojewódzkich i powiatowych nie odpowiadające funkcjom, 

pełnionym przez te drogi i tym samym wymaganiom określonym dla poszczególnych klas dróg 

publicznych w zakresie szerokości jezdni i pasa drogowego, 

 możliwości przestrzenne rozbudowy dróg oraz chodników i ścieżek rowerowych na terenach 

otwartych – poza terenami zwartej zabudowy, 

 trudności w poprawie parametrów technicznych części dróg wojewódzkich i powiatowych na 

terenach zabudowy, dotyczy to poszerzenia jezdni, budowy chodników i dróg rowerowych, 

ograniczenia dostępności do drogi i obsługi przyległego zagospodarowania, zwiększenia 

odległości pomiędzy skrzyżowaniami, poprzez ograniczenie ich liczby, ponieważ spowodowałoby 

to znaczne utrudnienia w dostępie do zagospodarowania lub wręcz go uniemożliwiło z uwagi na 

brak dróg alternatywnych, 

 trudny dostęp do komunikacji autobusowej i niska częstotliwość kursowania poza Karczewem 

i drogą nr 801. 
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Uwarunkowania wynikające ze stanu uzbrojenia terenów: 

 system zaopatrzenia w wodę bazuje na zakupie wody od Otwockiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (dla miasta Karczew oraz częściowo miejscowości Janów 

i Otwock Mały) oraz poborze wody z  gminnego SUW w Glinkach. Ujmują one czwartorzędowy 

poziom wodonośny, 

 istniejąca sieć wodociągowa zasila teren miast Otwocka i Karczewa jako jedną aglomerację, 

 zwodociągowanie gminy w stopniu wystarczającym do obsługi obecnego i przyszłego 

zainwestowania, 

 niedorozwój sieci kanalizacyjnej (sieć kanalizacji występuje tylko na terenie miasta), 

 zasilanie w gaz z dwóch gazociągów wysokiego ciśnienia poprzez stacje redukcyjno – pomiarowe 

Io zlokalizowane na terenie miasta Karczew przy ul. Świderskiej oraz poza terenem gminy w Woli 

Karczewskiej, 

 zaopatrzenie w ciepło obszaru wiejskiego oraz przeważającej części miasta Karczewa pokrywane 

jest w sposób indywidualny; wyjątkiem jest osiedle Ługi, które wraz z odbiorcami otwockimi 

zasilane jest w ciepło z ciepłowni Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

w Karczewie, 

 dobrze funkcjonująca gospodarka odpadami oraz zaopatrzenie w energię elektryczną. 

 

Uwarunkowania społeczno-gospodarcze: 

 prognozowany ujemny bilans demograficzny – silniej zarysowany dla terenu miasta; zgodnie 

z prognozą demograficzną zapotrzebowanie na tereny mieszkaniowe będzie na dotychczasowym 

poziomie, 

 w strukturze podmiotów gospodarczych przeważają jednostki handlowo-usługowe dla ludności, 

 systematyczny wzrost liczby zatrudnionych, głównie w sektorze prywatnym. 

 

12.3. CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ 
 

Biorąc za podstawę powyższe uwarunkowania oraz cele strategiczne ujęte w „Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju  gminy Karczew” (2004) przyjęto poniższe założenia i cele polityki 

przestrzennej. 

 

Ustala się, że głównymi celami polityki przestrzennej miasta i gminy Karczew są: 

1) ugruntowanie znaczenia miasta jako wielofunkcyjnego ośrodka ponadlokalnego  

w południowo-wschodniej części aglomeracji warszawskiej, 

2) utrzymanie funkcji rolniczej (w tym intensywnej) gminy Karczew uzupełnionej funkcjami: 

mieszkaniową, usługową, turystyczno-rekreacyjną, produkcyjną, 

3) zapewnienie równoważonego zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego: 

 potrzeby rozwojowe, 

 wymogi ochrony przyrody, środowiska, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego, 

4) zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej. 

 

Ustala się następujące cele zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy: 

1) zapewnienie rezerw dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego, 

2) zapewnienie rezerw dla rozwoju przedsiębiorczości, głównie w rejonie postulowanej wschodniej 

obwodnicy miasta, przy drodze wojewódzkiej nr 801, krajowej nr 50 oraz zachowanie lokalizacji 

i rozwój drobnych form aktywności gospodarczej w ramach wielofunkcyjnych struktur wiejskich. 

3) utworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego nad jez. Otwockim, oraz sportowo-rekreacyjnego 

nad jez. Moczydło i Jeziorko, o charakterze całorocznym i wysokim standardzie, 

4) stworzenie warunków dla rozwoju turystyki związanej z obsługą ruchu samochodowego, 

5) uporządkowanie funkcjonalno - przestrzenne i estetyczne zabudowy oraz poprawa wizerunku wsi, 

6) utrzymanie możliwości przestrzennych dla rozbudowy drogi krajowej nr 50, stanowiącej część 

Dużej Obwodnicy Warszawy, jako drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego, w tym 

postulowanej budowy węzła drogowego na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 801 i budowy 

jezdni serwisowych,  
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7) utrzymanie możliwości przestrzennych dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801, tzw. Drogi 

Nadwiślańskiej, klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego: rozbudowy do przekroju 

dwujezdniowego na odcinku na północ od drogi krajowej nr 50, budowy nowego odcinka drogi na 

wysokości Piotrowic, związanego z obejściem Dziecinowa i planowanym wiaduktem nad linią 

kolejową Skierniewice – Łuków, budowy jezdni serwisowych, 

8) utrzymanie możliwości przestrzennych dla rozbudowy i przebudowy pozostałych dróg 

wojewódzkich do klasy drogi zbiorczej, 

9) utrzymanie możliwości przestrzennych dla budowy stałej przeprawy przez Wisłę w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 712, 

10) utrzymanie możliwości przestrzennych dla rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych do klasy 

drogi zbiorczej, 

11) budowę dróg gminnych klasy zbiorczej: Wschodniej Obwodnicy Karczewa od ulicy Wiślanej do 

ulicy Częstochowskiej, zadaniem tej ulicy będzie wyprowadzenie ruchu z dzielnicy przemysłowej 

z pominięciem centrum Karczewa i dzielnic mieszkaniowych oraz wyprowadzenie ruchu 

z północnych dzielnic mieszkaniowych na drogi prowadzące w kierunku Warszawy i Otwocka, 

ulicy na osiedlu Ługi od ulicy Piłsudskiego w kierunku Otwocka, 

12) poprawa funkcjonowania i rozwój systemów infrastruktury technicznej – zwłaszcza kanalizacji, 

13) wykształcenie przestrzenne systemu przyrodniczego spójnego z systemem przyrodniczym 

aglomeracji warszawskiej, 

14) zachowanie w istniejącym zasięgu przestrzennym korytarza ekologicznego Wisły, obszarów 

leśnych oraz terenów największego na Mazowszu obszaru bagien w Całowaniu, 

15) ochrona krajobrazu kulturowego m.in. poprzez: 

 respektowanie historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, 

 projektowanie nowych obiektów w nawiązaniu do tradycyjnego charakteru zabudowy lub 

w innych formach harmonizujących z krajobrazem kulturowym. 

 

13. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY 

ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW 

 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest kontynuacją 

polityki przestrzennej przyjętej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego uchwalonym w 2000 r. Pozostaje w zgodzie z przyjętymi kierunkami zmian, 

jednocześnie aktualizując je i dostosowując do obecnych potrzeb i wymogów prawa. 

 

13.1. STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA 

 

Ze względu na występowanie podobieństwa cech i intensywności zabudowy i zagospodarowania 

terenu, obszar gminy podzielono na następujące podstawowe strefy funkcjonalne: 

 Miejska (I), 

 Podmiejska (II), 

 Aktywności gospodarczej (III), 

 Rekreacyjno-Krajobrazowa (IV), 

 Osadniczo-Rolnicza (V), 

dla których sformułowano założenia rozwoju i kierunki zmian. 

 

Podział obszaru gminy na strefy funkcjonalne stanowi ramy dla określania zasad 

zagospodarowania oraz sposobów realizacji polityki przestrzennej, a także rozwoju przestrzennego 

miasta i gminy Karczew. Pozostałe tereny niewchodzące w granice wyznaczonych stref 

funkcjonalnych stanowią obszar terenów otwartych. 

 

Wyżej wymieniony układ strefowy odzwierciedla zakres przekształceń związany z planowanym 

rozwojem gminy. Zróżnicowanie w prowadzeniu polityki przestrzennej w poszczególnych strefach 

związane jest przede wszystkim z: 
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 funkcjami jakie mogą być rozwijane na terenach poszczególnych stref, 

 intensywnością zabudowy w strefach, 

 zakresem kształtowania układu przyrodniczego gminy. 

 

Uzupełnieniem i doprecyzowaniem ww. struktury przestrzennej jest wskazanie przeznaczenia 

terenów w poszczególnych strefach funkcjonalnych w tym standardów i wskaźników ich 

zagospodarowania. Zasięgi wydzieleń terenów (np. UM, AG) w jednorodnej strefie funkcjonalnej 

(np.: miejskiej) należy traktować orientacyjnie, jako wytyczne do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Zasięgi wydzieleń terenów mogą być korygowane w trybie 

opracowywania planów miejscowych i nie wymagają przeprowadzania zmiany studium. 

 



ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KARCZEW  

CZĘŚĆ II – KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

111 

 

14. USTALENIA W ZAKRESIE KIERUNKÓW ZMIAN W STRUKTURZE 

FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNEJ 

 

14.1. STREFA MIEJSKA (I) 

 

Przyjmuje się następujące generalne założenia i kierunki zmian: 

Strefa funkcjonalna I stanowi obszar wielofunkcyjny, z priorytetem lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej w tym inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnymi 

i lokalnym oraz funkcji produkcyjnych na wyznaczonych terenach jej koncentracji. 

 

Główne kierunki zmian i przekształceń: 

 intensyfikacja zainwestowania, przy równoczesnym zachowaniu i ochronie istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej oraz ogólnodostępnej zieleni urządzonej, w tym zieleni na terenie osiedli 

mieszkaniowych, 

 zagospodarowanie nieurządzonych terenów pomiędzy zespołami istniejącej zabudowy w sposób 

pozwalający na wytworzenie struktur o miejskim charakterze, zharmonizowanych z istniejącym 

zainwestowaniem m.in. poprzez zabudowę wzdłuż ciągów ulic i placów, 

 priorytet dla lokalizacji usług co najmniej w parterach budynków w szczególności wzdłuż 

głównych ulic: Warszawskiej, Żaboklickiego, 

 rewaloryzacja układu przestrzennego Karczewa – placów usytuowanych wzdłuż głównego ciągu 

ulic - Warszawskiej, Żaboklickiego, 

 porządkowanie zabudowy i zagospodarowania wokół skrzyżowań ulic i w otoczeniu tras 

wylotowych z miasta przez wprowadzanie nowych obiektów oraz likwidację zabudowy 

o charakterze tymczasowym, 

 tworzenie nowych terenów ogólnodostępnej zieleni urządzonej  i terenów sportu i wypoczynku, 

 wytyczenie ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż rzeki Jagodzianka łączących tereny 

ogólnodostępnej zieleni i usług, 

 ochrona funkcji i obszarów tworzących System Przyrodniczy, 

 lokalizacja rozwojowych terenów mieszkaniowych na północ od osiedla Warszawska przy 

ul. Świderskiej,  

 lokalizacja rozwojowych terenów usług nieuciążliwych na terenach przyległych do drogi 

wojewódzkiej nr 801 od skrzyżowania z ul. Wiślaną (drogą powiatową nr 2771W) do 

projektowanego skrzyżowania na drodze 801, 

 lokalizacja rozwojowych terenów produkcyjno-usługowych (działalności gospodarczej) na 

terenach pomiędzy pasem zabudowy wzdłuż ul. Karczówek a rzeką Jagodzianką oraz na terenach 

przyległych do planowanej wschodniej obwodnicy, 

 lokalizacja rozwojowych terenów produkcyjno-usługowych w rejonie planowanej wschodniej 

obwodnicy miasta, na terenach przyległych do oczyszczalni ścieków oraz na terenach przyległych 

do drogi wojewódzkiej nr 801. 

 

 

14.2. STREFA PODMIEJSKA (II)  

Obejmuje część obrębu Otwock Mały, Otwock Wielki i Nadbrzeż. 

 

Przyjmuje się następujące generalne założenia i kierunki zmian: 

Strefa funkcjonalna II stanowi obszar z priorytetem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 

i usługowej w tym inwestycji celu publicznego o znaczeniu głównie lokalnym. 

 

Główne kierunki zmian i przekształceń: 

 modernizacja, restrukturyzacja i uzupełnianie zabudowy, w tym: 

- uzupełnienie zabudowy na niezainwestowanych działkach położonych w istniejących 

obszarach zabudowy w sposób zharmonizowany z istniejącą zabudową, 
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- uzupełnienie zakresu usług o znaczeniu lokalnym, 

- stopniowa wymiana i przekształcanie zabudowy zagrodowej w kierunku zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 tworzenie nowych terenów ogólnodostępnej zieleni urządzonej, terenów sportu  

i wypoczynku, 

 ochrona funkcji i obszarów tworzących System Przyrodniczy, w tym terenów leśnych, 

 lokalizacja rozwojowych terenów mieszkaniowych na terenach położonych na północ od drogi 

wojewódzkiej nr 734 do granicy obrębu Otwock Wielki i Nadbrzeż. 

 

 

14.3. STREFA AKTYWNOŚĆI GOSPODARCZEJ (III) 

Obejmuje teren przyległy do drogi wojewódzkiej nr 810 od granic obrębu Otwock Mały do drogi 

krajowej nr 50 (obręby Wygoda, Ostrowiec, Łukówiec, Sobiekursk,  oraz część obrębów Piotrowice, 

Całowanie). 

 

Przyjmuje się następujące generalne założenia i kierunki zmian: 

Strefa funkcjonalna III stanowi obszar wielofunkcyjny, z priorytetem lokalizacji małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym inwestycji celu publicznego i usług komercyjnych) oraz zabudowy 

mieszkaniowej. 

 

Główne kierunki zmian i przekształceń : 

 rozwój nowych terenów produkcyjno-usługowych na terenach rozwojowych, 

 rozwój zabudowy winien być w miarę możliwości poprzedzony uzbrojeniem w infrastrukturę 

techniczną, 

 modernizacja, restrukturyzacja i uzupełnianie zabudowy, w tym: 

 uzupełnienie zabudowy na niezainwestowanych działkach położonych w istniejących 

obszarach zabudowy wiejskiej w sposób zharmonizowany z istniejącą zabudową, 

 uzupełnianie zabudową istniejących lub wykształcenie nowych lokalnych ośrodków 

usługowych w szczególności we wsi Sobiekursk, 

 tworzenie nowych terenów ogólnodostępnej zieleni urządzonej oraz terenów sportu  

i wypoczynku, 

 ochrona funkcji i obszarów tworzących System Przyrodniczy, 

 ochrona istniejącej i wprowadzenie nowej zieleni przydrożnej i śródpolnej, 

 lokalizacja rozwojowych terenów usługowo-mieszkaniowych na terenach przyległych do drogi 

wojewódzkiej nr 810 od granic obrębu Otwock Mały do drogi krajowej nr 50 (obręby Wygoda, 

Ostrowiec, Łukówiec, Sobiekursk oraz część obrębów Piotrowice, Całowanie), 

 lokalizacja rozwojowych terenów produkcyjno-usługowych na terenach przyległych do drogi 

wojewódzkiej nr 810 w sołectwie Wygoda oraz Sobiekursk. 

 

 

14.4. STREFA REKREACYJNO – KRAJOBRAZOWA (IV) 

Obejmuje część obrębu Otwock Wielki na południe od drogi wojewódzkiej nr 734 z zabytkowym 

zespołem pałacowo - parkowym, część obrębu Kępa Nadbrzeska oraz tereny łąk wchodzące 

w granice Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w obrębach: Glinki, Ostrówiec, 

Sobiekursk, Piotrowice (po stronie zachodniej od drogi wojewódzkiej nr 801. 

 

Przyjmuje się następujące generalne założenia i kierunki zmian: 

Strefa funkcjonalna IV stanowi obszar wielofunkcyjnej zabudowy związanej z turystyką 

i wypoczynkiem oraz uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej na terenach cennych ze względów 

historycznych, kulturowych i krajobrazowych. 

 

Główne kierunki zmian i przekształceń: 

 rewaloryzacja układu przestrzennego o wartościach zabytkowych i kulturowych stosownie do 

wymogów wynikających z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, 
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 ochrona istniejącego zespołu pałacowo-parkowego z wykorzystaniem na cele usługowe 

w szczególności związane z turystyką, 

 modernizacja, restrukturyzacja i uzupełnianie zabudowy, w tym: 

- uzupełnienie zabudowy na niezainwestowanych działkach położonych w istniejących 

obszarach zabudowy wiejskiej w sposób zharmonizowany z istniejącą zabudową, 

- stopniowa wymiana i przekształcanie zabudowy zagrodowej dla stworzenia bazy wypoczynku 

agroturystycznego, z możliwością utworzenia dużych gospodarstw agroturystycznych 

świadczących całoroczne usługi tj. stadnina koni, 

 lokalizacja nowych terenów zieleni urządzonej z usługami nieuciążliwym wokół jeziora 

Otwockiego, 

 rozwój zabudowy winien być w miarę możliwości poprzedzony uzbrojeniem w infrastrukturę 

techniczną, 

 pozostawienie strefy wolnej od zabudowy w pasie 20 m od brzegów jeziora z zainwestowaniem 

w formie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych z nakazem wprowadzania wielopiętrowej 

roślinności nadbrzeżnej, z zastosowaniem gatunków rodzimych, 

 wytyczenie szlaków rowerowych i pieszych dookoła jezior, 

 tworzenie nowych terenów ogólnodostępnej zieleni urządzonej, terenów sportu  

i wypoczynku oraz plaż, 

 prowadzenie gospodarki rolnej ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony wód 

z preferencją dla ekologicznych metod gospodarki rolnej, 

 ochrona funkcji i obszarów tworzących System Przyrodniczy, 

 ochrona istniejącej i wprowadzenie nowej zieleni przydrożnej i śródpolnej. 

 

 

14.5. STREFA OSADNICZO – ROLNICZA (V)  

Obejmuje dwa ciągi osadnicze: podleśny i nadwiślański - części obrębów Janów, Brzezinka, 

Łukówiec, Całowanie, Piotrowice, Nadbrzeż, Kępa Nadbrzeska, Władysławów, Glinki, Kosumce. 

 

Przyjmuje się następujące generalne założenia i kierunki zmian: 

Strefa funkcjonalna V stanowi głównie obszary zabudowy mieszkaniowej zagrodowej 

z priorytetem działań modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych ukierunkowanych na wprowadzanie 

zmian jakościowych, podnoszących atrakcyjność zamieszkiwania i inwestowania, przy jednoczesnym 

sukcesywnym inwestowaniu na wolnych od zabudowy terenach rozwojowych wskazanych w studium.  

 

Główne kierunki zmian i przekształceń: 

 modernizacja, restrukturyzacja i uzupełnianie zabudowy, w tym: 

 uzupełnienie zabudowy na niezainwestowanych działkach położonych w istniejących 

obszarach zabudowy wiejskiej w sposób zharmonizowany z istniejącą zabudową, 

 możliwość uzupełnień innymi funkcjami (usługowymi i drobną wytwórczością) 

niekolidującymi z istniejącym zagospodarowaniem, 

 uzupełnianie zabudową istniejących lub wykształcenie nowych lokalnych ośrodków 

usługowych w szczególności we wsiach Nadbrzeż, Glinki, Kosumce, Całowanie, 

 intensyfikacja rolnictwa, w szczególności upraw szklarniowych, w sołectwach Janów i Brzezinka, 

 intensyfikacja zabudowy pozwalająca na pełne wykorzystanie istniejącej i planowanej 

infrastruktury, 

 ograniczenie rozpraszania zabudowy zagrodowej lokalizowanej na terenach rolnych, z zaleceniem 

jej koncentracji wzdłuż dróg publicznych uzbrojonych w wodociągi i planowaną kanalizację, 

 rozwój zabudowy na nowych terenach wskazanych w studium, winien być w miarę możliwości 

poprzedzony uzbrojeniem w infrastrukturę techniczną, 

 rewaloryzacja układów przestrzennych wsi o wartościach zabytkowych i kulturowych, stosownie 

do wymogów wynikających z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, 

 tworzenie nowych terenów ogólnodostępnej zieleni urządzonej, terenów sportu i wypoczynku, 

 ochrona funkcji i obszarów tworzących System Przyrodniczy, 

 ochrona istniejącej i wprowadzenie nowej zieleni przydrożnej i śródpolnej. 
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15. KIERUNKI ZMIAN I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE 

ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW 

 

Tereny przeznaczone do rozwoju, wskazane w studium, uwzględniają istniejący stan 

zagospodarowania dyspozycje obowiązujących mpzp oraz prognozowane potrzeby i zasady rozwoju 

gminy. 

Zasięgi wydzieleń (terenów) należy traktować orientacyjnie. Stanowią one wytyczne do 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i należy je w nich uszczegółowić i w razie 

potrzeby skorygować. Na terenach, gdzie studium dopuszcza różne formy zagospodarowania 

w obrębie jednego przeznaczenia terenu, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

może nastąpić dodatkowe rozgraniczenie tych funkcji i rozmieszczenie ich lokalizacji. 

 

Ustalenia obowiązujące dla wszystkich terenów we wszystkich strefach funkcjonalnych: 

Dopuszcza się lokalizację wszelkich niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminy 

obiektów i urządzeń, a w szczególności: zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych, 

obiektów obsługi technicznej, urządzeń wodnych i melioracyjnych, dróg wewnętrznych, 

ogólnodostępnych parkingów, zieleni urządzonej, ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszych, ścieżek 

rowerowych w sposób nie kolidujący z innymi przepisami odrębnymi i zasadami współżycia 

społecznego.  

W obszarach przewidzianych pod rozwój zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się realizację przez 

gminę zabudowy wielorodzinnej o funkcji socjalnej. 

 

Dopuszcza się możliwość rozbudowy, przebudowy i rozwoju istniejących obiektów: 

 usługowo-produkcyjnych i produkcyjno-magazynowych znajdujące się na terenach 

mieszkaniowych, 

 zabudowy siedliskowej. 

 

 

15.1. KIERUNKI ZMIAN DLA TERENÓW ZAINWESTOWANYCH  

I PRZEZNACZONYCH DO ZAINWESTOWANIA 

 

15.1.1. TERENY WIELOFUNKCYJNE – C 

 
Dla terenów wielofunkcyjnych C ustala się: 

Priorytet dla lokalizacji: 

 zabudowy usługowej z zakresu: administracji, organizacji społecznych, obrotu finansowego, 

ubezpieczeń, kultury, nauki, szkolnictwa, handlu, turystyki, hotelarstwa, sportu, transportu, 

łączności itp. o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, 

 funkcji mieszkaniowej wraz z niezbędnymi inwestycjami celu publicznego z zakresu 

infrastruktury społecznej i technicznej, 

Dopuszczalna jest lokalizacja innych funkcji nie kolidujących z funkcjami priorytetowymi. 

 

15.1.2. TERENY MIESZKANIOWE:  

MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

M – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. 

 

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej: MW, MN ustala się: 

Priorytet dla lokalizacji funkcji mieszkaniowej (odpowiednio dla terenów MW – wielorodzinnej i MN 

– jednorodzinnej) wraz z niezbędnymi inwestycjami celu publicznego z zakresu infrastruktury 

społecznej i technicznej. 
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Dopuszczalna lokalizacja innych funkcji nie kolidujących z funkcjami priorytetowymi, z wyłączeniem 

aktywności gospodarczej i usług wymagających lub mogących wymagać sporządzenia raportu 

oddziaływania inwestycji na środowisko: 

 na terenach MW do 40% powierzchni zabudowy na terenie, 

 na terenach MN do 40% powierzchni zabudowy na terenie. 

 

Na terenie położonym w granicy obszaru Natura 2000 obowiązuje: 

 nakaz realizacji sieci wodno-kanalizacyjnej przed rozpoczęciem zainwestowania terenów 

budowlanych, 

 zakaz realizacji indywidualnych ujęć wody, szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków, 

 budynki w formie wolnostojącej, 

 zakaz budowy budynków z podpiwniczeniem, 

 zakaz realizacji dachów płaskich na budynkach i budowlach, 
 nakaz realizacji ogrodzeń w formie ażurowej z dopuszczeniem realizacji podmurówki 

wyłącznie jeżeli zostaną zrealizowane otwory umożliwiające migrację drobnych 

przedstawicieli fauny, 

 zakaz wycinki drzew, z ewentualnym dopuszczeniem pod warunkiem zapewnienia 

rekompensaty przyrodniczej w uzasadnionych przypadkach, 

 zakaz zmiany stosunków wodnych, 

 zakaz wykonywania makroniwelacji terenów. 
 

 

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej M ustala się: 

Priorytet dla lokalizacji funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz niezbędnych funkcji 

inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej i technicznej. 

Dopuszczalna lokalizacja innych funkcji nie kolidujących z funkcjami priorytetowymi do 20% 

powierzchni zabudowy na terenie, z wyłączeniem aktywności gospodarczej i usług wymagających lub 

mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. 

 

Dopuszcza się zachowanie obiektów szklarniowych oraz innych stanowiących produkcję i obsługę w 

gospodarstwach rolnych oraz dopuszcza ich rozbudowę i lokalizowanie nowych na terenach wsi 

Janów, Brzezinka, Piotrowice, Sobiekursk. 

 

Dla terenu położnego w granicy obszaru Natura 2000 obowiązuje: 

 nakaz realizacji sieci wodno-kanalizacyjnej przed rozpoczęciem zainwestowania terenów 

budowlanych, 

 zakaz realizacji indywidualnych ujęć wody, szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków, 

 budynki w formie wolnostojącej, 

 zakaz budowy budynków z podpiwniczeniem, 

 zakaz realizacji dachów płaskich na budynkach i budowlach, 
 nakaz realizacji ogrodzeń w formie ażurowej z dopuszczeniem realizacji podmurówki 

wyłącznie jeżeli zostaną zrealizowane otwory umożliwiające migrację drobnych 

przedstawicieli fauny, 

 zakaz wycinki drzew, z ewentualnym dopuszczeniem pod warunkiem zapewnienia 

rekompensaty przyrodniczej w uzasadnionych przypadkach, 

 zakaz zmiany stosunków wodnych, 

 zakaz wykonywania makroniwelacji terenów 
 

Uwaga: na terenie przysiółku Pękata istniejąca zabudowa zagrodowa znajduje się poza strefą 

osadniczą Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. W związku z powyższym nie może podlegać 

dalszemu zainwestowaniu, przy zachowaniu możliwości przebudowy i zmiany funkcji zgodnie z 

przepisami odrębnych (tj. Planem ochrony Mazowieckiego Parku Krajobrazowego). 
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15.1.3. TERENY USŁUGOWO-MIESZKANIOWE – UM 

 

Dla terenów zabudowy usługowo – mieszkaniowej UM ustala się: 

Priorytet dla lokalizacji: 

 usług oraz małych i średnich obiektów produkcyjnych, nie wymagających sporządzenia 

raportu oddziaływania na środowisko, 

 zabudowy mieszkaniowej wraz z niezbędnymi inwestycjami celu publicznego z zakresu 

infrastruktury społecznej i technicznej dla obszaru gminy. 

Dopuszczalna lokalizacja:  

 obiektów handlowych prowadzących sprzedaż hurtową lub półhurtową oraz sprzedaż 

detaliczną towarów wyspecjalizowanych, wielkogabarytowych, wymagających dużych 

powierzchni magazynowania i specjalnego transportu, jak np.: materiały budowlane 

i ogrodnicze oraz artykuły wyposażenia mieszkań, takie jak meble, sprzęt gospodarstwa 

domowego itp. 

innych funkcji nie kolidujących z funkcjami priorytetowymi, z wyłączeniem aktywności gospodarczej 

i usług wymagających lub mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na 

środowisko. Dopuszcza się zachowanie obiektów szklarniowych oraz innych stanowiących produkcję 

i obsługę w gospodarstwach rolnych oraz dopuszcza ich rozbudowę i lokalizowanie nowych na 

terenach wsi Janów, Brzezinka, Piotrowice, Sobiekursk. 

 

15.1.4. TERENY USŁUG: 

UU – tereny usług uciążliwych z zakresu usług mogących wymagać sporządzenia raportu 

oddziaływania inwestycji na środowisko (z warunkiem ochrony istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej), 

UN – tereny usług nieuciążliwych w wyłączeniem usług wymagających lub mogących 

wymagać sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. 

 

Dla terenów usług UU, UN ustala się: 

Priorytet dla lokalizacji usług o profilu do uściślenia w mpzp. 

Dopuszczalna lokalizacja: 

 funkcji mieszkaniowej – z zaleceniem by udział tej funkcji kształtował się do 40% 

powierzchni zabudowy na terenie, 

 niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej, 

 małych i średnich obiektów produkcyjnych, 

 innych funkcji nie kolidujących z funkcjami priorytetowymi. 

 

15.1.5. TERENY USŁUG PUBLICZNYCH: 

UA – tereny usług administracji z dopuszczeniem funkcji towarzyszących funkcji 

podstawowej, 

UK – tereny usług kultury, z dopuszczeniem funkcji towarzyszących funkcji podstawowej, 

UKs - tereny usług kultu sakralnego, z dopuszczeniem funkcji towarzyszących funkcji 

podstawowej, 

UO – tereny usług oświaty, z dopuszczeniem funkcji towarzyszących funkcji podstawowej, 

UOp – tereny usług oświaty – przedszkola, z dopuszczeniem funkcji towarzyszących funkcji 

podstawowej, 

UZ – tereny usług zdrowia, z dopuszczeniem funkcji towarzyszących funkcji podstawowej, 

US – tereny usług sportu i rekreacji: obiektów i urządzeń sportowych, w tym sportu 

kwalifikowanego, sportu dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, oraz obiektów 

i urządzeń dla rekreacji i rehabilitacji ruchowej, 

UI – tereny usług innych tj. posterunki straży pożarnej, OSP, przystań WOPR. 

 

Priorytet dla lokalizacji usług celu publicznego. 

Dopuszczalna lokalizacja: 
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 innych funkcji nie kolidujących z funkcjami priorytetowymi, z wyłączeniem aktywności 

gospodarczej i usług wymagających lub mogących wymagać sporządzenia raportu 

oddziaływania inwestycji na środowisko, 

 dla terenów US funkcji uzupełniających związanych z podstawową funkcją terenu, w tym 

przede wszystkim usług z zakresu administracji, centrów kongresowych, wystawienniczych, 

hoteli, gastronomii, handlu i turystyki, itp. 

 funkcji mieszkaniowej - z zaleceniem aby udział tej zabudowy kształtował się na poziomie do 

15% powierzchni zabudowy terenu. 

 

15.1.6. TERENY USŁUG TURYSTYKI: 

UT – tereny usług turystyki tj. hotelarskie, gastronomii, 

UT/ZPk – tereny usług turystyki z zielenią parkową o wartościach kulturowych (Muzeum 

Wnętrz w Otwocku Wielkim). 

 

Dla terenów usług turystyki UT ustala się: 

Priorytet dla lokalizacji: 

 zabudowy usług turystyki wraz z niezbędnymi inwestycjami celu publicznego z zakresu 

infrastruktury technicznej, 

 ogólnodostępne tereny sportu i rekreacji tj. boiska, ogólnodostępne plaże, przystanie wodne. 

Dopuszczalna lokalizacja:  

 funkcji mieszkaniowej lub rekreacji indywidualnej - z zaleceniem aby udział tej zabudowy 

kształtował się na poziomie do 10% powierzchni całkowitej zabudowy terenu, 

 innych funkcji nie kolidujących z funkcjami priorytetowymi, z wyłączeniem aktywności 

gospodarczej i usług wymagających lub mogących wymagać sporządzenia raportu 

oddziaływania inwestycji na środowisko. 

 

Dla terenów usług turystyki z zielenią parkową o wartościach kulturowych (Muzeum Wnętrz 

w Otwocku Wielkim) UT/ZPk ustala się: 

Priorytet dla lokalizacji: 

 zabudowy usług turystyki z uwzględnieniem wymogów konserwatorskich odnośnie obiektów 

o wartościach kulturowych, 

 zieleni parkowej o wartościach kulturowych wymagającej rewaloryzacji wg wymogów 

wynikających z ochrony wartości zabytkowych i kulturowych, 

Dopuszczalna lokalizacja funkcji mieszkaniowej tzw. mieszkań służbowych lub mieszkań dla 

właściciela / zarządcy obiektu. 

Ustala się zakaz zmniejszania powierzchni terenu. 

 

15.1.7. TERENY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ – AG 

 

Dla terenów aktywności gospodarczej AG1 ustala się: 

Priorytet dla lokalizacji funkcji produkcyjnych i usługowych, magazynowo-składowych, baz 

i składów, a także parków technologicznych oraz centrów kongresowo-wystawienniczych, 

inkubatorów przedsiębiorczości, itp. w tym działalności wymagającej lub mogącej wymagać 

sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko (z warunkiem ochrony istniejącej 

zabudowy mieszkaniowej). 

Dopuszczalna lokalizacja:  

 funkcji mieszkaniowej - z zaleceniem aby udział tej zabudowy kształtował się na poziomie 

20% powierzchni całkowitej zabudowy terenu i pod warunkiem jej ochrony przed 

ewentualnymi uciążliwościami istniejących, bądź projektowanych obiektów, 

 realizacji obiektów handlowych prowadzących sprzedaż hurtową lub półhurtową oraz 

sprzedaż detaliczną towarów wyspecjalizowanych, wielkogabarytowych, wymagających 

dużych powierzchni magazynowania i specjalnego transportu, jak np.: materiały budowlane 

i ogrodnicze oraz artykuły wyposażenia mieszkań, takie jak tj.: meble, sprzęt gospodarstwa 

domowego. 
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Dla terenu AG1 położnego w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Łąki Ostrówieckie 

obowiązuje zakaz: 

 budowy budynków z podpiwniczeniem, 

 zakaz zmiany stosunków wodnych, 

 zakaz wykonywania makroniwelacji terenów, 
 lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar. 

Dla terenów AG1 położonych na wschód od drogi wojewódzkiej 801, pomiędzy ul. Wiślaną, 

Spokojną i Łąkową zakazuje się realizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej. 

 

Dla terenów aktywności gospodarczej z możliwością przekształceń w kierunku zabudowy 

usługowo – mieszkalnej AG2 ustala się: 

Priorytet dla lokalizacji: 

 funkcji produkcyjnych i usługowych, magazynowo-składowych, baz i składów,  

a także parków technologicznych oraz centrów kongresowo-wystawienniczych, inkubatorów 

przedsiębiorczości, itp. w tym działalności wymagającej lub mogącej wymagać sporządzenia 

raportu oddziaływania inwestycji na środowisko (z warunkiem ochrony istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej). 

Dopuszczalna lokalizacja:  

 funkcji mieszkaniowej - z zaleceniem aby udział tej zabudowy kształtował się na poziomie 

20% powierzchni całkowitej zabudowy terenu i pod warunkiem jej ochrony przed 

ewentualnymi uciążliwościami istniejących, bądź projektowanych obiektów, 

 realizacji obiektów handlowych prowadzących sprzedaż hurtową lub półhurtową oraz 

sprzedaż detaliczną towarów wyspecjalizowanych, wielkogabarytowych, wymagających 

dużych powierzchni magazynowania i specjalnego transportu, jak np.: materiały budowlane 

i ogrodnicze oraz artykuły wyposażenia mieszkań, takie jak tj.: meble, sprzęt gospodarstwa 

domowego. 

 

Dopuszcza się zachowanie funkcji terenów rolnych. 

Dopuszcza się zachowanie obiektów szklarniowych oraz innych stanowiących produkcję i obsługę w 

gospodarstwach rolnych oraz dopuszcza ich rozbudowę i lokalizowanie nowych na terenach wsi 

Janów, Brzezinka, Piotrowice, Sobiekursk. 

 

Jeżeli z przeprowadzonej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym lub innej o podobnej 

problematyce, w tym w szczególności opartej na wydanych decyzjach o warunkach zabudowy oraz 

wniosków inwestorów, wyniknie uzasadniona zmiana głównej funkcji tych obszarów, należy ją 

przekształcać  w kierunku zabudowy usługowo mieszkaniowej z warunkami jak dla terenów UM 

(podane powyżej w rozdziale 4.1.3). 

 

15.1.8. TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

IE – tereny obiektów i urządzeń obsługi w zakresie elektroenergetyki, 

IC – tereny obiektów i urządzeń obsługi w zakresie ciepłownictwa, 

IG – tereny obiektów i urządzeń obsługi w zakresie gazownictwa, 

IW – tereny obiektów i urządzeń obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę, 

IK - tereny obiektów i urządzeń obsługi w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

 

Dla terenów infrastruktury technicznej ustala się: 

Priorytet dla lokalizacji infrastruktury technicznej – obiekty obsługi mieszkańców gminy i rejonu 

w zakresie zaopatrzenia odpowiednio: w wodę, energię elektryczną, gaz, oczyszczania ścieków itp. 

Dopuszczalna lokalizacja pozostałych funkcji związanych z obsługą techniczną gminy i rejonu, 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych terenów urządzeń infrastruktury technicznej 

i komunikacji. 

Lokalizację wszelkich obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz 

obiektów mogących pogorszyć funkcjonowanie środowiska naturalnego, w szczególności 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
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oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych) warunkuje się ich niezbędnością dla 

obsługi technicznej. 

 

Wszystkie obiekty obsługi technicznej gminy, a w szczególności wodno-kanalizacyjne, energetyczne, 

ciepłownicze w tym obiekty kubaturowe i budowle lokalizowane na innych terenach funkcjonalnych 

należy realizować zgodnie z opracowaniami dotyczącymi rozwoju infrastruktury technicznej. 

 

15.1.9. TERENY KOMUNIKACJI 

KK – tereny komunikacji kolejowej, 

KD – tereny komunikacji samochodowej: 

 tereny dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego, 

 tereny dróg publicznych klasy głównej, 

 tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, 

 tereny dróg publicznych klasy lokalnej lub dojazdowej, 

 tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, 

KP/ZP – tereny placów publicznych z zielenią urządzoną. 

 

Dla terenów komunikacji kolejowej KK (są to tereny zamknięte w rozumieniu ustawy z dnia 17 

maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne) ustala się: 

Priorytet dla lokalizacji infrastruktury technicznej – transport kolejowy. 

Dopuszczalna lokalizacja usług oraz obiektów i urządzeń pomocniczych dla funkcji podstawowej oraz 

infrastruktury technicznej nie związanej z terenami kolei. Zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej 

za wyjątkiem mieszkań służbowych. 

 

Dla terenów komunikacji samochodowej KD ustala się: 

Priorytet dla lokalizacji infrastruktury technicznej – transport drogowy, drogi publiczne. 

Dopuszczalna lokalizacja usług oraz obiektów i urządzeń pomocniczych dla funkcji podstawowej, 

w szczególności wyposażenia technicznego dróg oraz infrastruktura techniczna nie związana z drogą. 

Zakaz realizacji innej zabudowy nie związanej z funkcją terenu. 

 

W odległości do 50m od osi dróg publicznych dopuszcza się lokalizację urządzeń i zabudowy 

zaplecza obsługi komunikacji samochodowej (stacje paliw, stacje LPG, myjnie samochodowe, 

parkingi ogólnodostępne itp.). 

 

Lokalizację wszelkich obiektów w tym szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz 

obiektów mogących pogorszyć funkcjonowanie środowiska naturalnego warunkuje się ich 

niezbędnością dla transportu kolejowego i/lub drogowego. 

 

Dla terenów placów publicznych z zielenią KP/ZP ustala się: 

Priorytet dla lokalizacji placów publicznych wraz ze współistnieniem ogólnodostępnej zieleni 

urządzonej. 

Dopuszczalna modernizacja istniejącej i realizacja nowej zabudowy związanej z funkcją terenu 

o charakterze architektury ogrodowej, przeznaczonej m.in. na funkcję usługową (usługi nieuciążliwe), 

dekoracyjną oraz komunikacyjną, urządzenia wodne, urządzenia związane z placami zabaw dla dzieci, 

urządzenia sportowe i rekreacyjne (boiska). 

 

15.1.10.TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ: 

ZP – tereny parków i zieleńców, 

ZPk – tereny parków o wartościach kulturowych, 

ZP/U – tereny zieleni parków i zieleńców z towarzyszącymi usługami, 

ZL – tereny parków leśnych, 

ZCc – tereny cmentarzy czynnych, 

ZCz – tereny cmentarzy zamkniętych, 

ZI – tereny zieleni izolacyjnej. 
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Dla terenów parków i zieleńców ZP  

Ustala się priorytet dla zagospodarowania w formie zieleni urządzonej, wykorzystującej istniejącą 

zieleń drzewiastą i krzewiastą przy zagospodarowaniu z zastosowaniem gatunków rodzimych 

odpowiednich dla siedliska. 

Dopuszcza się: 

 prowadzenie ścieżek rowerowych i pieszych, 

 modernizację istniejącej i realizację nowej zabudowy związanej z funkcją terenu o charakterze 

architektury ogrodowej, przeznaczonej m.in. na funkcję usługową (usługi nieuciążliwe), 

dekoracyjną oraz komunikacyjną, urządzenia wodne, urządzenia związane z placami zabaw 

dla dzieci, urządzenia sportowe i rekreacyjne (boiska). 

Zachowanie min. 80% powierzchni biologicznie czynnej. 

 

Dla terenów parków o wartościach kulturowych ZPk  

Ustala się priorytet dla zagospodarowania w formie zieleni parkowej o wartościach kulturowych 

wymagającej ochrony według wymogów wynikających z zasad ochrony wartości zabytkowych 

i kulturowych. 

Dopuszcza się realizację zabudowy związanej z funkcją terenu o charakterze architektury ogrodowej, 

przeznaczonej m.in. na funkcję usługową (usługi nieuciążliwe), gospodarczą, dekoracyjną oraz 

komunikacyjną zgodnie z wymogami wynikającymi z zasad ochrony wartości zabytkowych 

i kulturowych. 

Zakaz zmniejszania powierzchni terenu. 

Zachowanie min. 90% powierzchni biologicznie czynnej. 

 

Dla terenów zieleni parków i zieleńców z towarzyszącymi usługami ZP/U  

Ustala się priorytet dla: 

 zagospodarowania w formie ogólnodostępnej zieleni urządzone z wykorzystaniem istniejącej 

zieleni drzewiastej i krzewiastej przy zastosowaniu gatunków rodzimych odpowiednich dla 

siedliska, 

 realizacji zabudowy usługowej (usługi nieuciążliwe), architektury ogrodowej, urządzeń 

związanych z placami zabaw dla dzieci, urządzeń sportowych i rekreacyjnych (boiska). 

Zachowanie min. 80% powierzchni biologicznie czynnej. 

 

Dla terenu położnego w granicy obszaru Natura 2000 obowiązuje: 

 nakaz realizacji sieci wodno-kanalizacyjnej przed rozpoczęciem zainwestowania terenów 

budowlanych, 

 zakaz realizacji indywidualnych ujęć wody, szamb (bezodpływowych zbiorników na 

nieczystości ciekłe) i przydomowych oczyszczalni ścieków, 

 budynki w formie wolnostojącej, 

 zakaz budowy budynków z podpiwniczeniem, 

 zakaz realizacji dachów płaskich na budynkach i budowlach, 
 nakaz realizacji ogrodzeń w formie ażurowej z dopuszczeniem realizacji podmurówki 

wyłącznie jeżeli zostaną zrealizowane otwory umożliwiające migrację drobnych 

przedstawicieli fauny, 

 zakaz wycinki drzew, z ewentualnym dopuszczeniem pod warunkiem zapewnienia 

rekompensaty przyrodniczej w uzasadnionych przypadkach, 

 zakaz zmiany stosunków wodnych, 

 zakaz wykonywania makroniwelacji terenów. 
 

Dla terenów parków leśnych ZL 

Ustala się priorytet dla: 
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 zagospodarowania w formie ogólnodostępnego parku o charakterze leśnym z wykorzystaniem 

istniejącej zieleni leśnej z zakazem uszczuplania drzewostanu, 

Dopuszcza się: 

 prowadzenie ścieżek rowerowych i pieszych, 

 realizację zabudowy związanej z funkcją terenu o charakterze architektury ogrodowej, 

przeznaczonej m.in. na funkcję usługową, dekoracyjną oraz komunikacyjną, urządzenia 

związane z miejscami wypoczynku i rekreacji. 

Zachowanie min. 90% powierzchni biologicznie czynnej. 

 

Dla terenów cmentarzy czynnych ZCc 

Ustala się priorytet dla ochrony i utrzymanie funkcji cmentarzy. 

Dopuszcza się modernizację istniejącej i realizację nowej zabudowy w tym o charakterze architektury 

ogrodowej, związanej z podstawową funkcją terenu (kaplice) oraz związanych z funkcją 

komunikacyjną (schody, ścieżki) a także ogrodzenia. 

Zakaz zmniejszania powierzchni terenu cmentarzy. 

Zachowanie min. 40% powierzchni biologicznie czynnej. 

 

Wokół cmentarzy czynnych obowiązują pasy izolujące, w granicach których wprowadza się zakaz 

lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, zakładów produkujących żywność, zakładów żywienia 

zbiorowego, bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, 

służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych w odległości 150 m. Odległość ta 

może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości od 

cmentarzy posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki są do niego podłączone. 

 

Dla terenów cmentarzy zamkniętych ZCz 

Ustala się: 

 priorytet dla zachowania w formie miejsca pamięci (lapidarium) z uwzględnieniem wymogów 

wynikających z zasad ochrony wartości zabytkowych i kulturowych, 

 priorytet dla zachowania zieleni o wartościach kulturowych wymagającej ochrony wg 

wymogów wynikających z ochrony wartości zabytkowych i kulturowych, 

Zakaz zmniejszania powierzchni terenu cmentarzy. 

Zachowanie min. 40% powierzchni biologicznie czynnej. 

 

Dla terenów zieleni izolacyjnej ZI 

Ustala się priorytet dla zagospodarowania w formie zieleni o funkcji izolacyjnej i ochronnej 

z wykorzystaniem gatunków rodzimych odpowiednich dla siedlisk. 

Uwzględnienie istniejącej infrastruktury technicznej i związanych z nią ograniczeń. 

Zachowanie min. 60% powierzchni biologicznie czynnej. 

 

 

15.2. WSKAŹNIKI DLA TERENÓW ZAINWESTOWANYCH I PRZEZNACZONYCH  

DO ZAINWESTOWANIA 

 

Studium ustala następujące wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenów zainwestowanych i 

przeznaczonych do zainwestowania: 

 minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej (PBC), 

 maksymalną wysokość zabudowy, 

 minimalną powierzchnię działki budowlanej. 

 

Wskaźniki te winny być doprecyzowywane i uszczegółowione na etapie opracowania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z dopuszczeniem w uzasadnionych 

przypadkach odchyleń od wskaźników zapisanych w Studium.  

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy określić granice terenów 

wyłączonych spod zabudowy.  
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Maksymalna wysokość zabudowy dotyczy głównej bryły budynków, dopuszcza się przekroczenie 

wysokości w przypadkach uzasadnionych względami technicznymi lub funkcjonalnymi niezbędnymi 

do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna 

z wymaganiami technicznymi lub kulturowymi). Uszczegółowienie tego wskaźnika oraz wskazanie 

lokalnych dominant wysokościowych należy określić w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego.  

Ograniczenia wielkości wydzielanych działek nie dotyczą wydzieleń pod urządzenia 

infrastruktury technicznej oraz wydzieleń w celach określonych przepisami odrębnymi lub 

powiększenia nieruchomości sąsiedniej. 

 

Tabela 1 Wskaźniki urbanistyczne 
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TERENY KOMUNIKACJI 
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mi 

zgodnie z przepisami 

odrębnymi 

 

 

15.3. KIERUNKI ZMIAN DLA TERENÓW OTWARTYCH 

 

15.3.1. TERENY ROLNICZE: 

R – tereny gruntów rolnych, 

RO – tereny rolnicze z koncentracją upraw szklarniowych, 

RE – tereny rolne (z przewagą użytków zielonych) o podwyższonych walorach 

ekologicznych. 

 

Dla terenów rolniczych R, RO  

Ustala się: 

 rolnicze użytkowanie gruntów, 

 adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, 

 na terenach RO rozwój upraw szklarniowych jako szczególnie preferowany. 

Dopuszcza się: 

 wprowadzenie nowej zabudowy zagrodowej na warunkach określonych w przepisach 

odrębnych, 

 budowę i rozbudowę zbiorników małej retencji, 

 urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

gminy i drogi, 

 zagospodarowanie turystyczne – szlaki, ścieżki itp.  

 zalesianie na terenach o najniższej produkcyjności rolniczej i nieużytkach. 

 

Dopuszcza się zachowanie obiektów szklarniowych oraz innych stanowiących produkcję i obsługę w 

gospodarstwach rolnych oraz dopuszcza ich rozbudowę i na terenach RO lokalizowanie nowych. 

 

Dla terenów rolnych (z przewagą użytków zielonych) o podwyższonych walorach ekologicznych 

RE  
Ustala się: 

 rolnicze użytkowanie gruntów, 

 prowadzenie gospodarki rolnej z zachowaniem uwarunkowań przyrodniczych, uwzględniając 

ograniczenia wynikające z położenia w obszarach ochrony przyrody, 

 obowiązek ochrony gatunków i siedlisk zgodnie z zaleceniami Europejskiej Sieci NATURA 

2000, 

 preferencję dla prowadzenia ekologicznych metod gospodarki rolnej, 

 obowiązek racjonalnego gospodarowania na terenach trwałych użytków zielonych, pełniących 

istotną rolę w zachowaniu funkcji ekologicznych w całości systemu przyrodniczego gminy. 

Dopuszcza się: 

 urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej i drogi niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania gminy, 

 zagospodarowanie turystyczne – szlaki, ścieżki itp.  

 

Dopuszcza się zachowanie obiektów szklarniowych oraz innych stanowiących produkcję i obsługę w 

gospodarstwach rolnych oraz dopuszcza ich rozbudowę 

 

15.3.2. TERENY ZIELENI NATURALNEJ I PÓŁNATURALNEJ: 

ZN – tereny zieleni towarzyszącej ciekom wodnym i wodom stojącym, 

ZE – tereny zieleni nadwiślanej o podwyższonych walorach ekologicznych, 
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L – tereny lasów (w tym lasów ochronnych) i zalesień. 

 

Dla terenów zielni towarzyszącej ciekom wodnym i wodom stojącym ZN  

Ustala się: 

 zakaz zabudowy, 

 ochrona zieleni nadwodnej i przywodnej, 

Dopuszcza się: 

 tereny zieleni urządzonej z udziałem funkcji sportowych i rekreacyjnych tj. urządzone 

kąpieliska i ogólnodostępne plaże; bez prawa zabudowy, 

 urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

gminy i drogi, 

 zagospodarowanie turystyczne – szlaki, ścieżki itp. 

 nowe przejścia przez cieki wodne, pomosty na warunkach uzgodnionych z ich zarządcą. 

Zachowanie min. 90% powierzchni biologicznie czynnej. 

Dopuszcza się zachowanie obiektów szklarniowych oraz innych stanowiących produkcję i obsługę w 

gospodarstwach rolnych. 

 

Dla terenów zielni nadwiślanej o podwyższonych walorach ekologicznych ZE  

Ustala się: 

 zakaz zabudowy, 

 ochrona zieleni nadwodnej i przywodnej, 

 obowiązek ochrony gatunków i siedlisk zgodnie z zaleceniami Europejskiej Sieci NATURA 

2000 oraz uwzględniając inne wymogi wynikające z położenia w obszarach ochrony 

przyrody, 

 utrzymanie swobodnego przepływu wód Wisły zgodnie z wytycznymi RZGW. 

Dopuszcza się: 

 tereny zieleni urządzonej z udziałem funkcji sportowych i rekreacyjnych bez prawa 

zabudowy, 

 urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

gminy i drogi, 

 zagospodarowanie turystyczne – szlaki, ścieżki itp. 

Zachowanie min. 90% powierzchni biologicznie czynnej. 

 

Dla terenów lasów i zalesień L: 

Ustala się: 

 ochronę i utrzymanie funkcji, 

 zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej 

i innych dopuszczonych na podstawie przepisów odrębnych, 

 zasady gospodarowania zgodnie z planami urządzenia lasu lub planami ochrony. 

Dopuszcza się: 

 zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne tj. leśne ścieżki przyrodnicze, trasy rowerowe, 

miejsca wypoczynku, 

 urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

gminy i drogi. 

 

15.3.3. TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH: 

WP – tereny wód płynących, 

WS – tereny wód stojących. 
 

Dla terenów powierzchniowych wód powierzchniowych WP, WS 

Ustala się: 

 zagospodarowanie tych terenów może polegać na powszechnym, zwykłym lub szczególnym 

korzystaniu z wód.  

Dopuszcza się: 
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 wprowadzanie zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego, w szczególności budowę: 

przystani wodnych, portów jachtowych, pomostów, organizacje kąpielisk. 

 

15.4. TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY 

 

Tereny wyłączone spod nowej zabudowy położone są przede wszystkim w granicach obszarów 

nadrzędnych Systemu Przyrodniczego, są to: 

 tereny lasów i zalesień L, 

 tereny naturalnej i półnaturalnej: zieleni nadwiślanej o podwyższonych walorach ekologicznych 

ZE, tereny zieleni towarzyszącej ciekom wodnym i wodom stojącym ZN. 

 

Zakaz ten nie dotyczy obiektów dopuszczonych na zasadach przepisów odrębnych. 

 

16. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO 

ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU 

KULTUROWEGO 

 

Kierunkami ochrony środowiska i kształtowania funkcji przyrodniczych są: 

 utrzymanie ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej obszarów o szczególnych wartościach 

przyrodniczych i krajobrazowych, pełniących ważne funkcje klimatyczne (wymiany i regeneracji 

powietrza), biologiczne (siedliskotwórcze) i hydrologiczne (zasilania i retencji wód 

powierzchniowych i podziemnych) jako systemu przyrodniczego oraz zapewnienie jego powiązań 

w ramach ciągów przyrodniczych krajowych i ponadregionalnych, 

 objęcie różnymi formami ochrony najcenniejszych obiektów i obszarów, 

 wyeksponowanie w strukturze gminy obszarów o dużych wartościach przyrodniczych  

i krajobrazowych, 

 ochrona istniejącej zieleni publicznej, 

 wytyczenie nowych terenów zieleni publicznej, 

 poprawa jakości środowiska, 

 wzrost bezpieczeństwa ekologicznego. 

 

W celu ochrony środowiska i jego zasobów w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

określa się: 

 System Przyrodniczy, 

 Obszary i obiekty objęte formami ochrony przyrody, 

 Zasady ochrony terenów zmeliorowanych, 

 Zasady ochrony powierzchni ziemi, 

 Zasady ochrony powietrza atmosferycznego, 

 Zasady ochrony zasobów wodnych i ich jakości, 

 Zasady ochrony akustycznej, 

 Zasady ochrony przed polami elektromagnetycznymi, 

 Zasady ochrony kopalin, 

 Zasady ochrony zwierząt i roślin. 

 

16.1. SYSTEM PRZYRODNICZY 

 

System Przyrodniczy jest zidentyfikowaną i wyodrębnioną częścią gminy, pełniącą nadrzędne 

funkcje przyrodnicze oraz podporządkowane jej funkcje pozaprzyrodnicze, m.in. rekreacyjną 

i wypoczynkową oraz krajobrazową.  

Tworzą go obszary o różnym charakterze, sposobach zagospodarowania i zainwestowania, a także 

o różnych cechach i walorach środowiska przyrodniczego, wchodzące w skład terenów otwartych: 

a) obszar nadrzędny obejmuje dolinę Wisły w międzywalu oraz kompleks leśny w granicach 

Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wraz z terenami podmokłymi we wschodniej części gminy 
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- stanowiące główne ciągi przyrodnicze zapewniające powiązania północ - południe, oraz 

stanowiące obszary regeneracji i wymiany powietrza dla rejonu i aglomeracji warszawskiej. 

Dolina Wisły stanowi dodatkowo oś hydrologiczną obszaru, 

b) obszary drugorzędne to: 

- mniejsze cieki wodne (w szczególności kanały: Ulgi, rz. Jagodzianki, kanału Sobiekurskiego) 

wraz z terenami przyległymi obniżeń dolinnych zajęte głównie przez trwałe użytki zielone, 

- tereny lasów (zwłaszcza w Otwocku Wielkim i Całowaniu) i krajobrazów mozaikowych 

stanowiące bogate ekotony leśno – łąkowo – rolne, 

- jeziora: Otwockie (Rokola), Nadbrzeż, Moczydło, Zielone i inne mniejsze wraz z ich 

otoczeniem, 

- elementy składające się na krajobraz łąk podmokłych i torfowisk wyznaczone przez 

rozmieszczenie gruntów podmokłych i organicznych oraz układy rowów i kanałów, 

- obszary zagospodarowanej zieleni w szczególności: parków, zieleńców, cmentarzy, 

zabytkowych założeń pałacowo-parkowych w Otwocku Wielkim oraz parków w Glinkach 

i Sobiekursku. 

 

Uzupełnieniem Systemu Przyrodniczego są tereny zabudowy i inne tereny zainwestowane lub 

projektowane do zainwestowania o dużym udziale powierzchni biologicznie czynnej i dużej 

ekstensywności (tj. tereny UT, UT/ZPk, ZP/U). 

 

Na obszarach tworzących System Przyrodniczy: 

 wprowadza się zakaz: 

- lokalizowania urządzeń i instalacji należących do przedsięwzięć  mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, poza przedsięwzięciami infrastrukturalnymi służącymi poprawie 

stanu środowiska i obsłudze mieszkańców jak i ochrony przeciwpowodziowej, 

- dokonywania trwałych zmian stosunków wodnych, a w szczególności prowadzenia 

odwodnień i innych robót powodujących trwałe obniżenie poziomu wód podziemnych lub 

ograniczenie zasilania poziomów wodonośnych, cieków i zbiorników wodnych, jeżeli służą 

innym celom niż ochrona przyrody i racjonalna gospodarka wodna jak i ochronie 

przeciwpowodziowej, 

- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających naturalne formy rzeźby terenu i 

obniżających walory krajobrazowe, za wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem 

przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym, z utrzymaniem, budową, odbudową i 

modernizacją urządzeń wodnych oraz przedsięwzięć infrastrukturalnych służących obsłudze 

mieszkańców. 

 dopuszcza się: 

- wprowadzenie zagospodarowania na terenie strefy IV jak w niniejszym studium przy 

zachowaniu i adaptacji zadrzewień i roślinności naturalnej i półnaturalnej, 

- budowę zbiorników małej retencji służących poprawie stosunków wodnych na terenach 

użytkowanych rolniczo. 

 

Zaleca się wprowadzanie zieleni urządzonej w postaci pasów o szerokości minimalnej 3 m, 

realizowanych w zależności od warunków: wzdłuż ciągów komunikacyjnych, wzdłuż cieków 

naturalnych i kanałów oraz wokół zbiorników wodnych i innych wód stojących oraz wzdłuż 

eksponowanych form rzeźby terenu (skarp, dolinek, obniżeń, rowów itp.). 

 
16.2. OBSZARY I OBIEKTY OCHRONY PRZYRODY  

 

Obszary i obiekty objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody: 

 istniejące: 

- Obszar Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” PLB140004, 

- Obszar Natura 2000 „Bagno Całowanie” PLB140011, 

- Obszar Natura 2000 „Bagno Całowanie” PLH140001, 

- Obszar Natura 2000 „Łąki Ostrówieckie” PLH140050, 

- Rezerwat przyrody „Na Torfach”, 
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- Rezerwat przyrody „Wyspy Świderskie”, 

- Rezerwat przyrody „Łachy Brzeskie”, 

- Mazowiecki Park Krajobrazowy, 

- Mazowiecki Park Krajobrazowy – otulina, 

- Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, 

- Pomniki przyrody. 

 projektowane: 

- Rezerwat przyrody „Olsy na Całowaniu”, 

- Rezerwat przyrody „Całowanie I”, 

- Rezerwat Przyrody „Całowanie II”, 

- Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Bagno Całowanie”, 

- Użytek Ekologiczny „Czarne Stawki”. 

 

Opis obszarów ochrony prawnej znajduje się w Części I Studium – Uwarunkowania.  

 

W stosunku do istniejących form ochrony przyrody, obowiązują ustalenia zawarte w odrębnych 

aktach prawnych, które są dokumentami nadrzędnymi w stosunku do studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wyznaczają podstawowe kierunki ochrony środowiska 

i przyrody na terenie miasta i gminy Karczew i winny być uwzględniane w aktach prawa miejscowego 

i decyzjach administracyjnych. 

 

Objęcie ochroną prawną projektowanych rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych oraz 

zespołów przyrodniczo - krajobrazowych wymaga przeprowadzenia procedury określonej przepisami 

odrębnymi. Zarządzenie RDOŚ (odnośnie projektowanych rezerwatów) oraz uchwała rady gminy lub 

rozporządzenia wojewody (odnośnie pozostałych projektowanych form ochrony) o ustanowieniu 

danej formy ochrony przyrody określi ograniczenia, zakazy i nakazy dotyczące danego obiektu lub 

sposobu gospodarowania i użytkowania na danym obszarze.  

 

Do czasu wejścia w życie stosownych przepisów na obszarach projektowanych form ochrony 

przyrody obowiązują takie same zakazy jak dla obszaru chronionego krajobrazu oraz: 

 zakaz przekształcania obszarów,  

 zakaz przekształcania ukształtowania terenu, w szczególności tworzenia nasypów i wykopów, 

 zakaz uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 

 zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych oraz 

obszarów wodno-błotnych,  

 zakaz zmiany sposobu użytkowania ziemi. 

Ponadto ustala się dla: 

 projektowanego rezerwatu przyrody „Olsy na Całowaniu” wyłączenie z ruchu turystycznego, 

za wyjątkiem wytyczonej ścieżki przyrodniczej, 

 projektowanego rezerwatu przyrody „Całowanie I” i „Całowanie II” ochrona czynna poprzez 

wykaszanie łąk, zahamowanie odpływu wód, zaprzestanie eksploatacji torfu i rekultywacja 

wyrobisk potorfowych w okolicy rezerwatów, 

 projektowanego zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Bagno Całowanie” zapobieganie 

przesuszeniu terenu przez zahamowanie odpływu wód i zaniechanie eksploatacji torfu, 

zapobieganie zarastaniu przez wykaszanie łąk i turzycowisk. 

 

 

16.3. ZASADY OCHRONY TERENÓW ZMELIOROWANYCH 

 

Ochrona terenów zmeliorowanych na terenie miasta i gminy Karczew, polega na:  

 zapewnieniu ciągłości urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej (tj. drenowanie, rurociągi, 

rowy) na obszarach wskazanych do przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze poprzez 

ich zachowanie lub przebudowę, 

 zachowaniu swobodnego dojazdu do koryta cieków, rowów otwartych celem prowadzenia prac 

konserwacyjno-remontowych. 
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16.4. ZASADY OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI 

 

Ochrona zasobów powierzchni ziemi na terenie miasta i gminy Karczew, polega na:  

 racjonalnej gospodarce gruntami (poprzez ustalenia opisane przy kierunkach zmian 

w przeznaczaniu terenów),  

 zachowaniu wartości przyrodniczych (poprzez ustalenia opisane w podrozdziałach powyżej),  

 zachowaniu możliwości produkcyjnego wykorzystania (poprzez ustalenia opisane przy kierunkach 

zmian w przeznaczaniu terenów),  

 ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania (poprzez ustalenia opisane w podrozdziałach 

powyżej),  

 utrzymaniu jakości gleby i ziemi na istniejącym poziomie, a w przypadku przekroczenia 

wymaganych standardów doprowadzenie ich jakości (poprzez działania rekultywacyjne) co 

najmniej do wymaganej, 

 zachowaniu wartości kulturowych, z uwzględnieniem zabytków archeologicznych, poprzez 

ustalenia opisane w rozdziale dotyczącym ochrony wartości kulturowych i zabytków.  

 

Ochrona charakterystycznych form ukształtowania terenu – eksponowanych i identyfikowalnych 

w krajobrazie gminy tj. doliny Wisły w międzywalu, zarysowanych krajobrazowo tarasów Wisły, 

Jeziora Otwockiego (Rokola), Nadbrzeż, Moczydło, Zielonego wraz z ich otoczeniem oraz innych 

identyfikowalnych form krajobrazowych polega na: 

 zakazie wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających naturalne formy rzeźby terenu 

i obniżających walory krajobrazowe, za wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem 

przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym, z utrzymaniem, budową, odbudową urządzeń 

wodnych oraz przedsięwzięć infrastrukturalnych służących obsłudze mieszkańców, 

 zachowaniu i wprowadzaniu nowej roślinności utrwalającej zbocza skarp oraz kształtowaniu 

powiązań przyrodniczych (terenów zieleni urządzonej wytyczonych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego) w oparciu o formy rzeźby terenu, 

 realizacji zagospodarowania z priorytetem zachowania i wyeksponowania naturalnych elementów 

krajobrazu w kompozycjach urbanistycznych i przestrzennych. 

 

16.5. ZASADY OCHRONY POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

 

Ochrona powietrza atmosferycznego na terenie miasta i gminy Karczew, polega na: 

 stopniowej eliminacji nieekologicznych źródeł ciepła (głównie z sektora komunalno – bytowego) 

powodujących tzw. rozproszoną emisję niską poprzez stosowanie niskoemisyjnych paliw i 

technologii, 

 usprawnieniu istniejących połączeń komunikacyjnych oraz rozbudowie układu komunikacyjnego 

dla nowego zagospodarowania, w tym poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu 

transportowego w zakresie budowy dróg obwodowych oraz rozwoju ścieżek rowerowych, celem 

eliminacji przestojów w ruchu powodujących wzrost zanieczyszczeń pochodzących z tego źródła 

(głównie NO2 i CO), 

 wprowadzeniu zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu pasa zieleni 

izolacyjnej, celem eliminacji unosu pyłu z powierzchni terenu, dróg, pól uprawnych  tj. tzw. emisji 

niezorganizowanej, 

 ograniczaniu lokalizacji (przede wszystkim na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz 

o znacznym udziale tej zabudowy) obiektów wymagających pozwolenia na wprowadzenie gazów 

i pyłów do powietrza.  

 

16.6. ZASADY OCHRONY ZASOBÓW WODNYCH I ICH JAKOŚCI 

 

Ochrona zasobów wód powierzchniowych na terenie miasta i gminy Karczew, polega na: 
 zapewnieniu optymalnych warunków zasilania cieków, 

 ochronie zbiorowisk roślinności wodnej i przywodnej, 

 wyłączeniu z zabudowy nowych obiektów budowlanych: 
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 w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z 

wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki 

rolnej, leśnej lub rybackiej w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława 

Łaszka, 

 w pasie szerokości 20 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z 

wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej w 

granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

 w pasie szerokości 10 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych dla 

pozostałych terenów nie wymienionych powyżej, 

 zakaz grodzenia terenów w pasie szerokości 10 m od brzegów rzek, jezior oraz innych cieków 

i zbiorników wodnych (za wyjątkiem terenów przeznaczonych do celów turystyki, sportu 

i rekreacji). 

 

Ochrona zasobów wód podziemnych na terenie miasta i gminy Karczew, polega na: 

 odprowadzaniu wód deszczowych do gruntu w granicach poszczególnych działek, na terenach 

zabudowy mieszkaniowej o niskim i średnim wskaźniku intensywności w zależności od warunków 

gruntowo-wodnych, 

 określeniu w planach miejscowych zasad zagospodarowania zapewniających gromadzenie, 

przechowywanie i powolny odpływ wód opadowych i roztopowych, 

 ochronie i wykorzystaniu naturalnych zagłębień terenu, zwłaszcza podmokłych, istniejących 

stawów oraz budowie sztucznych zbiorników wodnych do retencjonowania wód w tym 

podczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych, 

 ograniczaniu wielkości terenów pokrytych sztuczną, nieprzepuszczalną nawierzchnią (placów, 

ścieżek, parkingów, składów i innych) przez wprowadzanie (tam gdzie to możliwe) nawierzchni 

perforowanych lub innych indywidualnych rozwiązań, 

 zachowaniu jak największego udziału powierzchni biologicznie czynnej na terenach 

przewidzianych do zainwestowania, 

 nakładach inwestycyjnych na infrastrukturę techniczną: rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, 

modernizacji oczyszczalni ścieków i budowie nowych - zgodnie z założeniami opracowanej 

koncepcji rozwoju kanalizacji. 

 

16.7. ZASADY OCHRONY AKUSTYCZNEJ 

 

W celu ograniczenia uciążliwości hałasu komunikacyjnego należy dążyć do poprawy stanu 

zgodnie z obowiązującymi standardami, na etapie planowania, projektowania i eksploatacji systemu 

transportowego, a w szczególności poprzez: 

 rozbudowywanie sieci drogowej poprawiając tym samym klimat akustyczny w strefie 

intensywnego zainwestowania, 

 modernizowanie dróg i stosowanie takich rozwiązań technicznych jak np. ekrany akustyczne, 

 zwiększanie konkurencyjności transportu publicznego w stosunku do samochodu osobowego. 

 

16.8. ZASADY OCHRONY PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI 

 

W zakresie działań podejmowanych w ramach planowania i gospodarki przestrzennej 

a dotyczących ochrony przed polami elektroenergetycznymi obowiązuje m.in.: 

 ustanowienie stref ochronnych dla istniejących i projektowanych elektroenergetycznych linii 

napowietrznych wysokiego napięcia, o napięciach znamionowych 400 kV i 110 kV, w granicach 

których zakazuje się lokalizowania obiektów przeznaczonych na pobyt stały ludzi, 

 ustanowienie stref ochronnych dla sieci i urządzeń radiolokacyjnych i radionawigacyjnych 

w granicach których zakazuje się lokalizowania obiektów przeznaczonych na pobyt stały ludzi. 

 

16.9. ZASADY OCHRONY KOPALIN  

 
Zasady ochrony kopalin określają przepisy odrębne. 
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16.10. ZASADY OCHRONY ZWIERZĄT I ROŚLIN 

 
W zakresie działań podejmowanych w ramach planowania i gospodarki przestrzennej a 

dotyczących ochrony roślin i zwierząt obowiązuje m.in.: 

 zachowanie cennych ekosystemów, różnorodności biologicznej i utrzymanie równowagi 

przyrodniczej, w tym ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, realizowane poprzez 

ustalenia opisane w podrozdziałach powyżej (system przyrodniczy, obszary i obiekty ochrony 

przyrody), 

 zapobieganie zagrożeniom naturalnych kompleksów i tworów przyrody oraz abiotycznych 

elementów środowiska, realizowane poprzez ustalenia opisane w podrozdziałach powyżej 

(obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 

kulturowego). 

 

17.  OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO I  ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 

WSPÓŁCZESNEJ 

 

Kierunkami ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków są: 

 zachowanie zidentyfikowanych wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego materialnego 

i niematerialnego, 

 wyeksponowanie obszarów i obiektów o istotnych wartościach zabytkowych i kulturowych, 

w tym historycznych struktur przestrzennych miasta Karczew oraz cennych zespołów 

ruralistycznych, 

 zahamowanie procesów degradacji zabytków i przeciwdziałanie negatywnym zmianom 

funkcjonalno-przestrzennym w obszarach posiadających wartości kulturowe. 

 

W celu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

 określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, zapewnienia im 

ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak najlepszego stanu; 

 ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu uwzględniające opiekę nad zabytkami. 

 

W zidentyfikowanych zasobach dziedzictwa kulturowego i zabytków wskazuje się obiekty i 

obszary objęte ochroną (wg form ochrony): 

 obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków,  

 ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmujące: 
-  zabytki nieruchome wskazane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków (znajdujące się 

w wojewódzkiej ewidencji zabytków): 

- obszary objęte strefami ochrony konserwatorskiej, 

- zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne. 

 

17.1. GENERALNE ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

 

Generalne zasady ochrony wartości zabytkowych, którym należy podporządkować kształtowanie 

zagospodarowania przestrzennego w obszarach dziedzictwa kulturowego to: 

 zachowanie i konserwacja zabytkowej substancji, 

 zachowanie zabytkowego układu i kompozycji przestrzennej miasta i zespołów wiejskich, 

 rewaloryzacja historycznych układów przestrzennych założeń pałacowo-parkowych według 

szczegółowych wytycznych konserwatorskich,  

 podporządkowanie wymogom konserwatorskim dopuszczalnych przekształceń zabytkowej 

zabudowy i zagospodarowania terenu, 

 wykluczenie lokalizowania obiektów dysharmonizujących z historycznym sąsiedztwem 

i przesłaniających obiekty zabytkowe, w tym ograniczenie lokalizowania naziemnych obiektów 

infrastruktury technicznej, 
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 uwzględnianie wymogów ochrony archeologicznej. 

 

 

17.2. OBIEKTY I OBSZARY PRAWNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ  

 

W stosunku do obszarów i obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków 

(wymienionych w części I – Uwarunkowania – Tabela 13: Wykaz obiektów wpisanych do rejestru i 

ewidencji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) obowiązuje priorytet wymagań 

konserwatorskich: 

 prowadzenie wszelkich działań inwestycyjnych na zasadach określonych w przepisach odrębnych  

dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami  

 

17.2.1. Zespół pałacowo – parkowy w Otwocku Wielkim  

Dla zespołu pałacowo – parkowego w Otwocku Wielkim, wyrazem polityki przestrzennej jest: 

 zachowanie oryginalnej (historycznej) formy architektonicznej i zabytkowej substancji obiektu, 

 obowiązek rewaloryzacji według wymogów wynikających z ochrony wartości zabytkowych 

i kulturowych przede wszystkim utrzymanie lub uczytelnienie kompozycji założeń parkowych, 

w tym poprzez ochronę i pielęgnację drzewostanu oraz zachowanie lub renowację obiektów 

architektury ogrodowej. 

 

Ochrona wartości kulturowych zespołu pałacowo – parkowego w Otwocku Wielkim polega na 

uwzględnianiu w zagospodarowaniu przestrzennymi i przy opracowywaniu planu miejscowego 

następujących zasad: 

 zachowanie rozplanowania założenia, historycznych osi kompozycyjnych i powiązań 

widokowych, 

 zachowanie i konserwacja formy architektonicznej, stylistycznej i kolorystycznej obiektów 

architektonicznych znajdujących się na terenie założenia, 

 uszczegółowienie w planie miejscowym warunków i zasad ochrony w tym: gabarytów, formy, 

detalu oraz zagospodarowania bezpośredniego otoczenia obiektów architektonicznych z 

uwzględnieniem linii zabudowy i w miarę konieczności innych wskaźników jak powierzchni 

biologicznie czynnej, szerokości elewacji frontowej, 

 zachowanie zabytkowego układu parku oraz zachowanych kompozycji układów zieleni, 

uczytelnienie wnętrz parkowych i powiązań widokowych pomiędzy nimi, 

 uzupełnienia kompozycji lub inna ingerencja przestrzenna – w oparciu o wyniki analiz 

konserwatorskich, zgodnie z zachowaniem swoistych cech zespołu. 

 

17.2.2. Obiekt sakralny – kościół parafialny. św. Wita w Karczewie 

Dla kościoła parafialnego. św. Wita w Karczewie wyrazem polityki przestrzennej jest: 

 zachowanie oryginalnej (historycznej) formy architektonicznej i zabytkowej substancji obiektu,  

 konserwacja, restauracja, modernizacja oraz remont z maksymalnym zachowaniem substancji 

zabytku. 

 

Ochrona wartości kulturowych kościoła parafialnego. św. Wita w Karczewie wraz z jego 

otoczeniem w promieniu 50 m wpisanym  do rejestru zabytków polega na uwzględnianiu 

w zagospodarowaniu przestrzennymi i przy opracowywaniu planu miejscowego następujących zasad: 

 zachowanie wyglądu architektonicznego kościoła w zakresie gabarytu, kształtu i pokrycia dachu, 

kompozycji elewacji tzn. zachowania detalu architektonicznego, rozmieszczenia, wielkości, 

kształtu oraz proporcji otworów okiennych i drzwiowych oraz zagospodarowania bezpośredniego 

otoczenia z uwzględnieniem linii zabudowy i w miarę konieczności innych wskaźników jak 

powierzchni biologicznie czynnej, szerokości elewacji frontowej, 

 konserwacja, restauracja, modernizacja oraz remont z maksymalnym zachowaniem 

substancji zabytku, 

 zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń kolidujących z charakterem i funkcją terenu. 
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17.2.3. Inne obiekty sakralne w Karczewie 

Dla pozostałych obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków (dzwonnicy przy kościele 

Wita w Karczewie oraz kaplicy cmentarnej Bielińskich w Karczewie) wyrazem polityki przestrzennej 

jest: 

 zachowanie oryginalnej (historycznej) formy architektonicznej i zabytkowej substancji obiektów, 

 konserwacja, restauracja, modernizacja oraz remont z maksymalnym zachowaniem substancji 

zabytku. 

 

Ochrona wartości kulturowych w/w obiektów  polega na uwzględnianiu w zagospodarowaniu 

przestrzennymi i przy opracowywaniu planu miejscowego następujących zasad: 

 zachowanie i konserwacja formy architektonicznej i stylistycznej, 

 ochrona perspektywy widokowej i gabarytów dla indywidualnych obiektów, 

 uszczegółowienie w planie miejscowym warunków i zasad ochrony w tym: gabarytów, formy, 

detalu oraz zagospodarowania bezpośredniego otoczenia z uwzględnieniem linii zabudowy i w 

miarę konieczności innych wskaźników jak powierzchni biologicznie czynnej, szerokości elewacji 

frontowej. 

 

17.2.4. Cmentarze wpisane do rejestru zabytków 

Dla cmentarzy; wyrazem polityki przestrzennej jest: 

 zachowanie oryginalnej kompozycji obszarów, 

 obowiązek rewaloryzacji według wymogów wynikających z ochrony wartości zabytkowych 

i kulturowych przede wszystkim utrzymanie lub uczytelnienie kompozycji założeń, w tym poprzez 

ochronę i pielęgnację drzewostanu oraz zachowanie lub renowację zabytków architektury 

sakralnej i nagrobnej. 

 

Dla cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków (cmentarz rzymsko-katolicki przy parafii p.w. św. 

Wita w Karczewie, cmentarz żydowski przy ul. Otwockiej oraz cmentarz żydowski przy tzw. 

Czerwonej Drodze) wyrazem polityki przestrzennej jest: 

 utrzymanie kompozycji przestrzennej założenia cmentarnego, przede wszystkim poprzez 

zachowanie historycznych: lokalizacji budowli związanych z funkcją terenu, rozmieszczenia 

kwater nagrobnych oraz form komponowanych zieleni i starodrzewu, 

 zakaz usuwania nagrobków, ogrodzeń żeliwnych, krzyży i innych elementów pochodzących 

sprzed 1945 r. bez uzgodnienia z organem ds. ochrony zabytków, 

 zachowanie i konserwacja zabytków architektury oraz sztuki sakralnej i nagrobnej, 

 zachowanie i rewaloryzacja historycznej kompozycji założeń i układów zieleni, 

 w przypadku cmentarzy zamkniętych wskazane jest przekształcenie w miejsca pamięci. 

 

17.3. ZABYTKI NIERUCHOME, ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE ORAZ DOBRA 

KULTURY WSPÓŁCZESNEJ CHRONIONE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

W obszarach objętych ochroną konserwatorską, krajobrazu kulturowego i ewidencją zabytków 

obowiązują przy zagospodarowaniu terenów ogólne zasady ochrony wartości kulturowych 

i historycznych określono poniżej. Zadaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

jest  ich uszczegółowienie zarówno w zakresie przebiegu granic jak i zakazów, nakazów i dopuszczeń. 

 

17.3.1. Zabytki nieruchome wskazane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków 

(ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków) 
Obejmuje się ochroną obiekty zabytkowe nie wpisane do rejestru zabytków, ale rekomendowane 

do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków, wskazane na podstawie art.145 ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami do czasu ustanowienia gminnej ewidencji zabytków. Lista obiektów znajduje 

się w części I – Uwarunkowania – Tabela 13: Wykaz obiektów wpisanych do rejestru i ewidencji 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykaz ten może ulegać zmianom, a jego 

aktualizacja nie wymaga wprowadzania zmian w niniejszym studium.  
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W celu prowadzenia ochrony ww. zabytków wskazuje się podstawowe zasady ochrony obiektów 

ujętych w ewidencji zabytków WKZ  do jednoznacznego ustalenia zakresu ochrony w planie 

miejscowym, poprzez: 

 wskazanie w planie miejscowym, 

 utrzymanie w dobrym stanie technicznym, bez naruszania ich wartości zabytkowej, 

 określenie w planie miejscowym warunków i zakresu ochrony w zależności od potrzeb: 

gabarytów, formy, detalu oraz zagospodarowania bezpośredniego otoczenia, 

 dostosowanie współczesnych funkcji obiektów do wartości zabytkowych tych obiektów a nie 

odwrotnie, 

 w przypadku koniecznej rozbiórki obiektu (po orzeczeniu o złym stanie technicznym) obowiązek 

opracowania dokumentacji technicznej i fotograficznej obiektu, 

 dopuszczenie wymiany historycznej zabudowy, gdy jest to uzasadnione względami 

ekonomicznymi lub planistycznymi, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

 

17.3.2. Obszary objęte strefami ochrony konserwatorskiej 

 

Strefa ochrony założeń dworsko – parkowych oraz parków podworskich 

Ochrona wartości kulturowych zespołów: dworsko-parkowego w Sobiekursku oraz parków 

podworskich w Całowaniu i Glinkach polega na uwzględnianiu w zagospodarowaniu przestrzennymi 

i przy opracowywaniu planu miejscowego następujących zasad: 

 ochrona w planie miejscowym, 

 zachowanie i rewaloryzacja rozplanowania założeń, historycznych osi kompozycji, powiązań 

widokowych i układów roślinnych, 

 uzupełnienie kompozycji lub inna ingerencja przestrzenna – w oparciu o wyniki analiz 

konserwatorskich, z zachowaniem swoistych cech zespołu, 

 zachowanie starodrzewu. 

 

Strefa ochrony zachowanych układów przestrzennych 

Ochrona wartości zachowanych układów przestrzennych: miasta Karczewa oraz układów 

ruralistycznych w Całowaniu i Ostrówcu polega na uwzględnianiu w zagospodarowaniu 

przestrzennymi i przy opracowywaniu planu miejscowego następujących zasad: 

 ochrona w planie miejscowym, 

 zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, tj. utrzymanie istniejącej sieci 

dróg, alei, szpalerów, zadrzewień, osi widokowych i kompozycyjnych, 

 podporządkowanie i zharmonizowanie nowej zabudowy z istniejącymi obiektami o wartościach 

kulturowych i zabytkowych w zakresie linii zabudowy, zasadniczych proporcji wysokościowych 

i kubaturowych. 

 

17.3.3. Zaewidencjonowane zabytki archeologiczne 

Ochrona stanowisk archeologicznych (lista obiektów znajduje się w części I – Uwarunkowania – 

Tabela 14: Zaewidencjonowane zabytki archeologiczne) polega na uwzględnianiu 

w zagospodarowaniu przestrzennymi i przy opracowywaniu planu miejscowego następujących zasad: 

 wskazanie w opracowywanym planie miejscowym, 

 prowadzenie wszelkich działań inwestycyjnych po przeprowadzeniu badań, bądź przy udziale 

archeologa, z możliwością zmiany nadzoru archeologicznego na badania archeologiczne 

w przypadku odkrycia zachowanych obiektów archeologicznych i architektonicznych na zasadach 

przepisów odrębnych, 

 możliwość odstąpień od w/w czynności w przypadkach uzgodnionych z organem ds. ochrony 

zabytków. 

  

Wykaz zabytków archeologicznych wskazanych w cz. I Uwarunkowania,  może ulegać zmianom, 

a jego aktualizacja nie wymaga wprowadzania zmian w niniejszym studium. 
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17.3.4. Obszary i obiekty stanowiące dobra kultury współczesnej 

Na podstawie, niżej wymienionych (zaproponowanych przez OW SARP) kryteriów oceny-

wyboru dóbr kultury współczesnej przeprowadzono analizę terenu miasta i gminy Karczew: 

 kryterium nowatorstwa zarówno w zakresie rozwiązań architektonicznych, przestrzennych jak 

i technicznych, 

 kryterium kontekstu, współistnienia zarówno na etapie tworzenia, jak i późniejszego rozwoju 

przestrzennego miejsca lokalizacji, 

 kryterium tradycji miejsca, w tym zaprzeczenia jako próby stworzenia nowych wartości lub 

twórczego nawarstwiania się dziedzictwa pokoleń, 

 kryterium symbolu w ujęciu ogólnym - historycznym i np. dla przyjezdnych (migracje zawodowe 

i turystyka), 

 kryterium uznania współczesnych - nagrody, wyróżnienia, plebiscyty, 

 kryterium próby czasu, zachowania walorów przestrzennych i estetycznych pomimo degradacji 

będącej efektem technicznego zużycia lub niedbalstwa zarządcy, czy tez „spontanicznego” 

rozwoju zagospodarowania terenów przyległych, 

 kryterium artystyczne, 

 kryterium unikalności np. jedyny obiekt zachowany w formie nie przekształconej. 

 

W wyniku oceny nie wyłoniono obiektów dóbr kultury współczesnej. W przypadku odkrycia 

obiektów i/lub obszarów dóbr kultury współczesnej, zasady ochrony tych obiektów i obszarów należy 

określić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
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18. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO 

 

Celem generalnym polityki rozwoju transportu, opartej na strategii zrównoważonego rozwoju jest 

stworzenie warunków dla sprawnego, bezpiecznego i ekonomicznego przemieszczania się osób 

i towarów, z jednoczesnym ograniczaniem konfliktów z otoczeniem przyrodniczym, kulturowym oraz 

społeczno-gospodarczym. 

 

Celami szczegółowymi są: 

 zapewnienie sprawności funkcjonowania transportu przy rosnącym poziomie motoryzacji, 

 zapewnienie powiązań z ponadlokalnymi systemami transportowymi oraz integracja z terenami 

sąsiednimi, 

 zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców (zapewnienie możliwości dojazdu 

i umożliwienie partycypacji w różnych formach aktywności - praca, nauka, usługi, wypoczynek) 

i gospodarki, 

 zapewnienie bezpieczeństwa publicznego m.in. poprzez ułatwienie dojazdu Straży Pożarnej, 

Policji, Pogotowia Ratunkowego,  

 poprawa standardów podróży (skrócenie czasu i polepszenie warunków podróży) oraz poprawa 

warunków bezpieczeństwa ruchu, 

 poprawa warunków ruchu pieszego i rowerowego oraz parkowania, 

 racjonalizacja kosztów rozwoju i eksploatacji poprzez maksymalne wykorzystanie istniejących 

urządzeń transportowych,  

 kształtowanie racjonalnych zachowań komunikacyjnych poprzez ułatwienie korzystania 

z komunikacji zbiorowej oraz zapewnienie właściwych, przede wszystkim bezpiecznych, 

warunków ruchu pieszego i rowerowego, jako alternatywy dla ruchu samochodowego, 

 stymulowanie rozwoju przestrzennego i gospodarczego, integrowanie społeczności lokalnych, 

współtworzenie ładu przestrzennego, 

 ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne i kulturowe oraz warunki 

życia mieszkańców przez redukcję oddziaływania hałasu i spalin, a także łagodzenie efektów 

rozcięcia przestrzeni przez trasy komunikacyjne. 

 

Ze względu na strukturę przestrzenną gminy i intensywność zagospodarowania, za właściwe 

uznaje się: 

 umożliwienie pełnej swobody korzystania z komunikacji indywidualnej,  

 tworzenie warunków dla rozwoju komunikacji zbiorowej,  

 tworzenie bezpiecznych warunków dla ruchu pieszego i rowerowego. 

 

18.1. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU DROGOWEGO 

 

Kierunkami rozwoju układu drogowego miasta i gminy Karczew są: 

 ułatwienie rozrządu ruchu docelowo-źródłowego związanego z gminą oraz przeprowadzenie 

ruchu tranzytowego,  

 zapewnienie dostępności celów podróży, obsługi terenów rozwojowych oraz możliwości obsługi 

komunikacją zbiorową, 

 poprawa czytelności układu drogowego, poprzez uwzględnienie jej hierarchizacji, określającej 

zróżnicowane funkcje poszczególnych dróg w układzie transportowym, ochronę dróg wyższych 

kategorii (krajowych i wojewódzkich) oraz klas przed nadmierną dostępnością oraz uwolnienie 

zwartych obszarów zabudowy od ruchu tranzytowego lub co najmniej zmniejszenie jego 

uciążliwości i kolizji z ruchem lokalnym. 

 

Przy określaniu kierunków rozwoju układu drogowego, w szczególności wzięto pod uwagę 

dotychczasowe podstawowe zasady jego rozwoju, ustalone w planach miejscowych i obowiązującym 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wynikające z Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.  
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Układ drogowy gminy będzie tworzył zhierarchizowany system, uwzględniający zróżnicowane 

funkcje pełnione przez poszczególne drogi i będzie składał się z: 

 układu podstawowego, składającego się z dróg: krajowej, wojewódzkich i większości 

powiatowych, mających znaczenie ponadlokalne oraz pozostałych dróg powiatowych i wybranych 

dróg gminnych, klasy dróg zbiorczych, zapewniających ważne powiązania wewnętrzne w gminie i 

z terenami sąsiednimi, 

 układu obsługującego, tworzonego przez drogi gminne, klasy lokalnej i dojazdowej. 

 

Układ podstawowy będzie wypełniał nadrzędne funkcje, wynikające z kierunków rozwoju 

systemu transportowego kraju, województwa i powiatu, służąc powiązaniom krajowym, regionalnym, 

a także powiązaniom zewnętrznym i częściowo wewnętrznym gminy. Zadaniem tego układu będzie 

przede wszystkim prowadzenie ruchu. Obsługa zagospodarowania przy pomocy dróg układu 

podstawowego odbywać się będzie w zakresie, wynikającym z kategorii i klas dróg i dopuszczonymi 

przepisami w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

 

Zadaniem układu obsługującego będzie zapewnienie bezpośredniego dojazdu i obsługa 

zagospodarowania, wyprowadzenie ruchu na układ podstawowy oraz zapewnienie powiązań 

zewnętrznych i wewnętrznych, nie obsługiwanych przez układ podstawowy. 

 

W podstawowym układzie drogowym przewiduje się budowę, rozbudowę, przebudowę lub 

modernizację oraz uwzględnia utrzymanie możliwości przestrzennych dla następujących 

przedsięwzięć: 

 utrzymanie możliwości przestrzennych dla rozbudowy drogi krajowej nr 50, stanowiącej część 

Dużej Obwodnicy Warszawy, jako drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego, w tym 

postulowanej budowy węzła drogowego na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 801 i budowy 

jezdni serwisowych,  

 utrzymanie możliwości przestrzennych dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801, tzw. Drogi 

Nadwiślańskiej, klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego: 

- rozbudowy do przekroju dwujezdniowego na odcinku na północ od drogi krajowej nr 50, 

- budowy nowego odcinka drogi na wysokości Piotrowic, związanego z obejściem Dziecinowa 

i planowanym wiaduktem nad linią kolejową Skierniewice – Łuków, 

- budowy jezdni serwisowych, 

 utrzymanie możliwości przestrzennych dla rozbudowy i przebudowy pozostałych dróg 

wojewódzkich do klasy drogi zbiorczej, 

 utrzymanie możliwości przestrzennych dla budowy stałej przeprawy przez Wisłę w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 712, 

 utrzymanie możliwości przestrzennych dla rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych do klasy 

drogi zbiorczej, 

 budowę dróg gminnych klasy zbiorczej: 

- Wschodniej Obwodnicy Karczewa od ulicy Wiślanej do ulicy Częstochowskiej, zadaniem tej 

ulicy będzie wyprowadzenie ruchu z dzielnicy przemysłowej z pominięciem centrum 

Karczewa i dzielnic mieszkaniowych oraz wyprowadzeniu ruchu z północnych dzielnic 

mieszkaniowych na drogi prowadzące w kierunku Warszawy i Otwocka, 

- ulicy na osiedlu Ługi od ulicy Piłsudskiego w kierunku Otwocka, 

 rozbudowę i przebudowę wybranych dróg gminnych do parametrów dróg zbiorczych, w tym ulicy 

Częstochowskiej i drogi Brzezinka – Wschodnia Obwodnica Karczewa. 

 

W zakresie układu obsługującego przewiduje się przebudowę i modernizację istniejących dróg 

gminnych lokalnych i dojazdowych oraz budowę nowych na terenach planowanego 

zagospodarowania.  

Przedstawione na rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” planowane drogi gminne 

nie wyczerpują możliwości ich rozwoju. W szczególności w sporządzanych planach miejscowych 

mogą być wyznaczane kolejne drogi gminne oraz uszczegółowiane przebiegi planowanych dróg 

wskazanych w Studium. 
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18.2. POLITYKA PARKINGOWA 

 

Zasady polityki parkingowej wynikają z założonego dopuszczalnego wysokiego udziału 

komunikacji indywidualnej w podróżach. Oznacza to dobre udostępnienie samochodem całej gminy, 

włącznie z zapewnieniem właściwej liczby i organizacji miejsc do parkowania, dostosowujących ich 

podaż do popytu.  

Przy programowaniu inwestycji należy stosować następujące wskaźniki postojowe 

 dla zabudowy wielorodzinnej minimum 1,5 miejsca postojowego / lokal, 

 dla zabudowy jednorodzinnej minimum 2 miejsca postojowe / 1 mieszkanie, dom lub segment, 

 dla obiektów administracji, biur, banków itp. minimum 25 miejsc postojowych / 1000 m2 

powierzchni użytkowej, 

 dla handlu i usług minimum 30 miejsc postojowych / 1000m2 powierzchni użytkowej, 

 dla hurtowni minimum 10 miejsc postojowych / 1000m2 powierzchni użytkowej,  

 dla obiektów produkcyjnych minimum 35 miejsc postojowych / 100 zatrudnionych, 

 dla szkół minimum 30 miejsc postojowych / 100 zatrudnionych, 

 dla obiektów sportu i rekreacji 10 – 35 miejsc postojowych użytkowników jednocześnie, 

 dla gastronomii minimum 35 miejsc / 100 miejsc konsumpcyjnych, 

 dla rejonowych przychodni zdrowia minimum 10 miejsc postojowych / 1000 m2 powierzchni 

użytkowej,  

 dla prywatnych przychodni i gabinetów lekarskich minimum 2 miejsca postojowe / 1 gabinet, 

 dla hoteli minimum 35 miejsc postojowych / 100 łóżek, 

 dla stacji obsługi pojazdów minimum 4 miejsca postojowe / stanowisko naprawcze, 

 dla kościołów minimum 10 miejsc postojowych / 100 użytkowników jednocześnie, 

 dla cmentarzy minimum 10 miejsc postojowych / 1 ha, 

 2 miejsca na każdy domek lub działkę letniskową, 

 2 miejsca na 5 działek dla ogródków działkowych. 

Parkingi należy realizować na terenie własnym inwestycji. Realizacja miejsc postojowych 

w liniach rozgraniczających ulic w formie zatok i pasów postojowych, dopuszczalna jest na 

warunkach określonych w rozporządzeniu MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. 

Dodatkowo należy przewidywać miejsca dla przechowywania (postoju) rowerów w liczbie nie 

mniejszej niż 10% wyliczonej liczby miejsc dla samochodów osobowych.  

 

18.3. ROZWÓJ KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ 

 
W komunikacji kolejowej przewiduje się adaptację, przebudowę i rozbudowę istniejącej linii 

kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków, stanowiącej część transeuropejskiej linii CE-20 i część 

transeuropejskiego korytarza (TEN) nr II Berlin – Poznań – Warszawa – Mińsk – Moskwa – Niżnyj 

Nowogród. 

 

18.4. ROZWÓJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ 

 

Celem rozwoju komunikacji zbiorowej jest poprawa standardu obsługi, w tym zapewnienie 

możliwości korzystania z niej wszystkim mieszkańcom gminy. 

 

Podstawowymi kierunkiem przewozów pozostanie Warszawa, dodatkowym Otwock.  

 

Trasy autobusów i lokalizacje przystanków powinny zapewniać dojście piesze w granicach 500 – 

1000m dla większości obszaru gminy. Układ linii autobusowych zależeć będzie od rozwoju układu 

drogowego i będzie ulegał zmianom w miarę jego rozbudowy. Dla potrzeb funkcjonowania 

komunikacji autobusowej, w planach miejscowych oraz projektach budowlanych należy przewidywać 

lokalizację przystanków z zatokami i wiatami oraz w miarę potrzeb i możliwości pętli końcowych. 

Przewiduje się utrzymanie obecnych lokalizacji pętli w Karczewie, a ponadto realizację nowej pętli 

w Sobiekursku. 
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18.5. OBSŁUGA TRANSPORTU ŁADUNKÓW 

 

Przewozy ładunków odbywać się będą przy pomocy transportu samochodowego. Główne źródła 

i cele ruchu towarowego znajdować się będą w Karczewie - w rejonie ulicy Wyszyńskiego i we 

wschodniej części, ponadto wzdłuż dróg nr 50 i 801. Dla wyprowadzenia ruchu ciężarowego 

z terenów przemysłowo-składowych z pominięciem centrum Karczewa, konieczna będzie budowa 

wschodniej obwodnicy miasta. Dla obsługi nowych terenów wzdłuż dróg nr 50 i 801 konieczne będą 

drogi serwisowe, wzdłuż tych dróg lub drogi niższych klas na terenach nowego zagospodarowania. 

Podstawowe kierunki przewozów ładunków przebiegać będą wzdłuż dróg nr 50, 801 i planowanej 

Obwodnicy Karczewa.  

 

18.6. RUCH PIESZY 

 

Należy dążyć do stworzenia dogodnych, krótkich i bezpiecznych powiązań dla pieszych. W czasie 

budowy i modernizacji dróg należy je wyposażać w chodniki i przejścia dla pieszych. 

 

18.7. RUCH ROWEROWY 

 

Celem rozwoju dróg rowerowych jest zapewnienie każdemu chętnemu możliwości korzystania 

z roweru, poruszania się bezpiecznie w dogodnych warunkach środowiskowych, uczynienie z roweru 

silnie konkurencyjnego środka lokomocji, szczególnie w stosunku do samochodu osobowego. 

 

Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi ruchu rowerowego są: 

 obecność rozległych otwartych terenów w gminie i na obszarach sąsiednich, stanowiących 

atrakcyjny cel wycieczek rowerowych,  

 możliwości przestrzenne budowy ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż 

dróg publicznych,  

 rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa,  

 stosunkowo niski koszt budowy ścieżek rowerowych. 

Czynnikami niesprzyjającymi dla rozwoju ruchu rowerowego są: 

 niesprzyjające warunki klimatyczne przez znaczną część roku, 

 świadomość obecnie niedogodnych warunków i bezpieczeństwa dla ruchu rowerowego oraz 

długiego procesu budowy sieci dróg i parkingów dla rowerów. 

 

Przyjęto następujące zasady kształtowania sieci dróg rowerowych: 

 zapewnienie powiązań między rejonami mieszkalnymi i miejscami pracy, szkołami, handlem 

i usługami, 

 wyposażenie dróg krajowej, wojewódzkich oraz powiatowych i wybranych gminnych w ścieżki 

rowerowe lub pieszo-rowerowe oddzielone od pozostałego ruchu kołowego, 

 dopuszczenie ruchu rowerowego na pozostałych drogach o mniejszym ruchu, wspólnie z ruchem 

pojazdów samochodowych oraz na drogach wewnętrznych na terenach rolnych i leśnych. 

Ponadto konieczne będzie tworzenie miejsc do przechowywania i parkowania rowerów, 

szczególnie przy szkołach, obiektach handlowych i usługowych oraz działania promujące i edukacyjne 

propagujące ruch rowerowy. 

 

Oprócz ścieżek rowerowych wskazanych na rysunku, w miarę budowy nowych dróg 

i modernizacji istniejących, każdorazowo powinna być przeanalizowana możliwość i celowość 

budowy ścieżek rowerowych. 
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18.8. KOORDYNACJA POLITYKI ROZWOJU TRANSPORTU I POLITYKI ROZWOJU 

PRZESTRZENNEGO 

 
Konieczne jest skoordynowanie polityki komunikacyjnej z polityką przestrzenną, dla zmniejszenia 

transportochłonności i kosztów rozwoju całego układu.  

 

Głównymi działaniami powinny być: 

 utrzymanie zwartości struktury przestrzennej terenów zabudowanych gminy, przeciwdziałanie 

przenoszenia się osadnictwa na obszary trudne do obsługi lub wymagające znacznych nakładów 

dla jej zapewnienia, 

 kształtowanie zagospodarowania przyjaznego ruchowi pieszemu i rowerowemu oraz 

umożliwienie jego obsługi transportem zbiorowym, 

 polityka lokalizacyjna, uwzględniająca istniejącą lub możliwą do osiągnięcia dostępność 

komunikacyjną,  

 utrzymanie wysokiej intensywności wykorzystania terenów o dogodnej obsłudze transportowej. 

 

Zabudowa przy drogach powinna być lokalizowana w sposób minimalizujący uciążliwości 

komunikacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa ochrony środowiska oraz przepisami 

szczególnymi dotyczącymi dróg publicznych. 

 

Nowe obiekty budowlane powinny być sytuowane w odległościach nie mniejszych niż wynika to 

z zasięgu uciążliwości, w razie potrzeby z zastosowaniem zabezpieczeń przeciwdziałających 

ponadnormatywnemu hałasowi oraz w odległościach od zewnętrznej krawędzi jezdni nie mniejszych 

niż: 

 dla drogi krajowej ogólnodostępnej – 10 m na terenach zabudowy i 25 m. poza nimi, 

 dla dróg wojewódzkich i powiatowych - 8 m na terenach zabudowy i 20 m poza nimi, 

 dla dróg gminnych – 6 m na terenach zabudowy i 15 m poza nimi. 

Zmniejszenie powyższych odległości możliwe jest na warunkach określonych w przepisach 

odrębnych. 

 

18.9. PRIORYTETY REALIZACYJNE 

 
Działaniem priorytetowymi powinna być poprawa warunków ruchu na najważniejszych ciągach 

drogowych tj. na drogach krajowej, wojewódzkich i powiatowych, zapewniających powiązania 

zewnętrzne, co należy do zadań administracji rządowej oraz samorządów województwa i powiatu. 

Niezbędne jest podjęcie we współpracy z samorządem województwa, działań na rzecz ustabilizowania 

i utrwalenia rezerwy terenu dla rozbudowy drogi nr 801.  

Konieczna jest ścisła współpraca z zarządcami ww. dróg, szczególnie w ustalaniu zakresu działań 

modernizacyjnych, ich przebiegu i potrzeb terenowych w planach miejscowych oraz kształtowaniu 

otoczenia dróg, zgodnie z wymaganiami, wynikającymi z ich funkcji i klasy.  

Wyposażanie istniejącego układu w nawierzchnie twarde, chodniki, ścieżki rowerowe i urządzenia 

dla komunikacji zbiorowej oraz budowa dróg dla obsługi zagospodarowania na nowych terenach 

powinno być działaniem ciągłym, zgodnie z lokalnymi programami rozwoju.  
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19. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 

Celem polityki rozwoju infrastruktury technicznej jest rozwój gwarantujący sprawne i pewne 

funkcjonowanie systemów zasilających i odprowadzających, obsługujących wszystkie tereny 

zabudowy (istniejące i przeznaczone pod zabudowę), a w pierwszej kolejności tereny zabudowy 

zwartej. 

 

Ogólne kierunki dotyczące polityki rozwoju infrastruktury technicznej na terenie miasta i gminy 

Karczew: 

 nie ogranicza się możliwości likwidacji, modernizacji lub rozbudowy istniejącej infrastruktury 

technicznej, pod warunkiem zapewnienia właściwej obsługi w infrastrukturę techniczną obszarów 

i terenów funkcjonalnych zgodnie z pozostałymi kierunkami rozwoju infrastruktury technicznej, 

 sieci infrastruktury technicznej powinny być prowadzone przez tereny przeznaczone na cele 

publiczne, w szczególności przez tereny dróg publicznych, przy spełnieniu warunków określonych 

w przepisach odrębnych; w przypadku braku możliwości prowadzenia sieci infrastruktury 

technicznej przez tereny dróg publicznych lub inne tereny publiczne dopuszcza się prowadzenie 

sieci infrastruktury technicznej przez tereny przeznaczone na inne cele, zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

 przebiegi sieci infrastruktury technicznej w miarę możliwości powinny być niekolizyjne 

z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem, 

 gmina powinna posiadać aktualne opracowania specjalistyczne, w oparciu o które realizowany 

będzie przebieg sieci infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych pod inwestycje, 

 uruchamiając nowe tereny pod inwestycje należy wyprzedzająco realizować na nich urządzenia 

infrastruktury technicznej. 

 

19.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ 

 
W zakresie zaopatrzenia w wodę wyrazem polityki przestrzennej są następujące kierunki rozwoju: 

 zasoby wód podziemnych czwartorzędowych występujących na terenie Karczewa i Otwocka 

uważa się za wystarczające na pokrycie istniejących i prognozowanych potrzeb, 

 utrzymanie i modernizacja istniejącego ujęcia wody w Glinkach, zaopatrującego w wodę 

sołectwa: Brzezinka, Całowanie, Glinki, Janów, Kępa Nadbrzeska, Kosumce, Łukówiec, 

Nadbrzeż, Ostrówek, Ostrówiec, Otwock Wielki, Otwock Mały, Piotrowice, Sobiekursk, 

Władysławów, Wygoda, 

 utrzymanie i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej, 

 miasto Karczew oraz sołectwa Janów i Otwock Mały będą zaopatrywane przez Otwockie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z ujęć wód zlokalizowanych na terenie Otwocka, 

 budowa dodatkowego ujęcia i stacji uzdatniania wody w rejonie Sobiekurska-Łukówca i / lub 

Całowania-Piotrowice w przypadku realizacji nowego zainwestowania, 

 sukcesywna rozbudowa istniejącego systemu wodociągowego - w pierwszej kolejności zaleca się 

w pełni uzbroić istniejące tereny zabudowy, docelowo zaś (w następnych etapach inwestycji) 

zaleca się sukcesywną rozbudowę sieci na terenach nowoprzeznaczonych pod zabudowę, 

uwzględniając przy tym potrzeby wyznaczone przez chłonność terenów, 

 dla zabudowy rozproszonej, gdzie ze względów ekonomicznych budowa wodociągu jest 

niemożliwa oraz dla terenów budowlanych nie wyposażonych w zbiorczy system zaopatrzenia 

w wodę dopuszcza się rozwiązania indywidualne – ujęcia własne. 

 

19.2. GOSPODARKA ŚCIEKAMI 

 

W zakresie gospodarki ściekowej wyrazem polityki przestrzennej są następujące kierunki 

rozwoju: 

 rozdzielczy system odprowadzania ścieków, w oparciu o istniejące, modernizowane 

i rozbudowywane przewody zbiorcze: kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki sanitarne 
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do istniejących i projektowanych oczyszczalni ścieków i kanalizacji deszczowej 

odprowadzające wody do odbiorników naturalnych – cieków i zbiorników wodnych, 

 rozbudowa sieci kanalizacyjnej (zwłaszcza kanalizacji sanitarnej) na terenach inwestycyjnych 

z wysokim poziomem wód gruntowych, ze względu na konieczność ochrony wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

 

19.2.1. Odprowadzenie ścieków komunalnych 

 

W zakresie odprowadzania ścieków komunalnych wyrazem polityki przestrzennej są następujące 

kierunki rozwoju: 

 zakłada się przyjęcie ścieków sanitarnych od 100% mieszkańców miasta oraz sukcesywną budowę 

kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich, 

 odprowadzenie ścieków z terenu miasta w systemie kanalizacji grawitacyjno-pompowej, 

wyposażonej w przepompownie ścieków, poprzez istniejący kanał tłoczny do oczyszczalni 

ścieków w Otwocku Wielkim, 

 dla zabudowy rozproszonej, gdzie ze względów ekonomicznych budowa kanalizacji sanitarnej jest 

niemożliwa, dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych lub 

przydomowych oczyszczalni ścieków; 

 oczyszczalnie przydomowe oraz zbiorniki bezodpływowe dopuszcza się również dla terenów 

nieskanalizowanych, z zastrzeżeniem, że po realizacji sieci kanalizacyjnej zbiorniki 

bezodpływowe będą likwidowane; w strefie narażonej na niebezpieczeństwo powodzi oraz z 

wysokim poziomem wód gruntowych powyższe odstępstwo należy ograniczyć do niezbędnego 

minimum, a system odprowadzania ścieków czasowo (tj. do czasu realizacji kanalizacji) oprzeć o 

indywidualne lub grupowe oczyszczalnie ścieków lub zbiorniki bezodpływowe, 

 odprowadzenie ścieków technologicznych z terenów aktywności gospodarczej do kanalizacji 

sanitarnej po ich uprzednim podczyszczeniu, 

 ścieki odzwierzęce powinny być gromadzone w szczelnych, zamkniętych zbiornikach i na płytach 

gnojowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Dla terenu gminy została opracowana w 2003 r. „Uproszczona koncepcja programowo-

przestrzenna kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej”. Zaprojektowany został system kanalizacji 

sanitarnej podciśnieniowej w technologii AIRVAC. Ścieki z terenu gminy byłyby zbierane przez 5 

układów pompowych: 

 

układ 

pompowni 

lokalizacja 

pompowni 
zasięg zlewni  

PPT 1 
Otwock 

Wielki 

- Nadbrzeż,  

- Otwock Wielki, 

- Otwock Mały, 

- Wygoda, 

- Ostrówiec 

pompy tłoczne przetłaczają ścieki do oczyszczalni przy 

pompowni; oczyszczone ścieki odprowadzane są do Kanału 

Sobiekurskiego poniżej Jeziora Otwockiego 

PPT 2 Glinki 

- Kępa Nadbrzeska, 

- Glinki, 

- Władysławów 

pompy tłoczne przetłaczają ścieki do oczyszczalni 

w miejscowości Całowanie; oczyszczone ścieki 

odprowadzane do Kanału Sobiekurskiego ok 5 km powyżej 

Jeziora Otwockiego 

PPT 3 Ostrówek 
- Ostrówek, 

- Kosumce 

pompy tłoczne przetłaczają ścieki do studzienki rozprężnej 

w Glinkach; studzienka podłączona do przewodu 

podciśnieniowego; ścieki transportowane do pompowni 

PPT 2 w Glinkach i dalej do oczyszczalni w miejscowości 

Całowanie 

PPT 4 Brzezinka 

- Brzezinka, 

- Łukówiec,  

- Janów 

pompy tłoczne przetłaczają ścieki do oczyszczalni 

w miejscowości Całowanie 

PPT 5 Całowanie - Całowanie, pompy tłoczne przetłaczają ścieki do oczyszczalni 
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- Sobiekursk, 

- Piotrowice 

bezpośrednio przy pompowni; oczyszczone ścieki 

odprowadzane do Kanału Sobiekurskiego ok 5 km powyżej 

Jeziora Otwockiego 

 

W ww. „Uproszczonej koncepcji programowo-przestrzennej kanalizacji sanitarnej 

podciśnieniowej” zakłada sie, że ścieki odprowadzane będą do dwóch oczyszczalni ścieków – w 

Otwocku Wielkim i w Całowaniu. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków ma być Kanał Sobiekurski. 

Rozwiązanie to uznaje się za wystarczające, dla obsługi istniejącej i projektowanej zabudowy. 

 

19.2.2. Odprowadzenie wód opadowych 

 

W zakresie odprowadzania wód opadowych wyrazem polityki przestrzennej są następujące 

kierunki rozwoju: 

 odbiornikiem wód opadowych i roztopowych z Karczewa jest Jagodzianka, 

 nie przewiduje się skanalizowania części wiejskiej gminy za wyjątkiem terenów usług 

uciążliwych i aktywności gospodarczej, 

 odprowadzenie wód opadowych z terenów usług uciążliwych i aktywności gospodarczej po 

podczyszczeniu do parametrów określonych w przepisach odrębnych.  

 

19.3. GOSPODARKA ODPADAMI 

 

W zakresie gospodarki odpadami wyrazem polityki przestrzennej są następujące kierunki 

rozwoju: 

 gospodarka odpadami zgodnie z planami gospodarki odpadami, 

 obowiązuje składowanie, zagospodarowanie lub utylizacja odpadów, stosownie do ich charakteru, 

na składowisku odpadów (aktualnie w PGO wskazywane jest składowisko odpadów w Otwocku-

Świerku) na warunkach określonych przez gminę i w przepisach odrębnych, 

 na terenie gminy nie przewiduje się terenów przewidzianych na te cele - zabezpieczenie miejsc 

lokalizacji pojemników do czasowego gromadzenia odpadów stałych, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

 

19.4. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

 

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną wyrazem polityki przestrzennej są następujące 

kierunki rozwoju: 

 zasilenie w energię elektryczną z istniejących, modernizowanych i rozbudowywanych linii: 

- średniego napięcia 15kV zasilanych ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV RPZ Karczew, 

która wraz ze stacjami RPZ Otwock i RPZ Józefów stanowi źródło energii elektrycznej dla 

istniejącego i projektowanego zainwestowania gminy Karczew, 

- niskiego napięcia 0,4 kV zasilanych ze stacji transformatorowych 15/04 kV, 

 ze względu na zwiększające się zużycie energii elektrycznej przewiduje się modernizację 

i przebudowę (w tym racjonalną konfigurację) istniejących sieci i urządzeń na terenach 

zurbanizowanych i dostosowanie ich do potrzeb mieszkańców, 

 w zakresie zaspokojenia potrzeb w energię terenów nowozainwestowanych wskazuje się na 

rozwój linii 15 kV oraz lokalizacje stacji transformatorowych 15/0,4 kV. 

Dla linii energetycznych wysokiego napięcia wyznacza się pas techniczny, z ograniczeniami 

w zagospodarowaniu wynikającymi z przepisów odrębnych : 

 dla linii  400 kV w odległości 43 m licząc od osi linii, 

 dla linii  110 kV w odległości 19 m licząc od osi linii. 

Lokalizacja obiektów budowlanych lub zmiana sposobu zagospodarowania terenu 

w odległościach mniejszych od ww. dla linii WN oraz w pasie o szerokości do 6,5 m w obie strony od 

osi linii napowietrznych 15 kV lub przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej niezależnie od 

poziomu jej napięcia może nastąpić na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 
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Realizacja nowego zainwestowania może spowodować konieczność budowy dodatkowych stacji 

elektroenergetycznych 110/15 kV oraz linii energetycznych 110 kV w szczególności w rejonie 

Sobiekurska i planowanych terenów aktywności gospodarczej. 

 

19.5. ZAOPATRZENIE W CIEPŁO 

 

W zakresie zaopatrzenia w ciepło wyrazem polityki przestrzennej są następujące kierunki 

rozwoju: 

 obszar miasta zaopatrywany będzie w ciepło zarówno ze scentralizowanego systemu zaopatrzenia 

w ciepło oraz w oparciu o indywidualne źródła, w których czynnikami grzewczymi będą w 

szczególności: gaz, energia elektryczna, olej opałowy niskosiarkowy lub odnawialne źródła energii, 

 obszar gminy zaopatrywany będzie w ciepło z indywidualnych źródeł. Paliwa stałe (odpady 

drewniane) dopuszcza się wyłącznie do spalania w kominkach. 

 

19.6. ZAOPATRZENIE W GAZ 

 

W zakresie zaopatrzenia w gaz wyrazem polityki przestrzennej są następujące kierunki rozwoju: 

 zasilanie w gaz przewodowy odbywać się będzie ze stacji redukcyjno-pomiarowej I-go stopnia 

zlokalizowanej przy ul. Świderskiej oraz poza terenem gminy w Woli Karczewskie poprzez 

istniejące, modernizowane i rozbudowywane linie średniego ciśnienia, 

 modernizacja i w miarę potrzeby przebudowa istniejących sieci i urządzeń na terenach 

zurbanizowanych i dostosowanie ich do potrzeb zaopatrzenia gminy w gaz, 

 sukcesywna rozbudowa istniejącej sieci gazowej wraz z koniecznymi stacjami redukcyjno – 

pomiarowymi - w pierwszej kolejności zaleca się uzbroić istniejące tereny zabudowy, docelowo 

zaś (w następnych etapach inwestycji) zaleca się sukcesywną rozbudowę sieci na terenach 

nowoprzeznaczonych pod zabudowę (obszary rozwojowe) uwzględniając przy tym potrzeby 

wyznaczone przez chłonność terenów. 

 

Dla gazociągu wysokiego ciśnienia wyznacza się strefę kontrolowaną, z ograniczeniami 

w zagospodarowaniu wynikającymi z przepisów odrębnych: 

 dla gazociągu dn. 400 i ciśnieniu roboczym /MOP/ 6,3MPa oraz stacji redukcyjno-pomiarowej          

I-go stopnia w odległości 17 m licząc od osi. 

 

W celu poprawy stanu środowiska wraz z rozwojem sieci gazowej wprowadzane będą sukcesywne 

ograniczenia, a następnie zakaz stosowania paliwa stałego do celów komunalno-bytowych oraz 

grzewczych w paleniskach indywidualnych i kotłowniach, poczynając od obszarów zwartej 

zabudowy.  

 

19.7. SYSTEM ŁĄCZNOŚCI 

 

W zakresie systemu łączności wyrazem polityki przestrzennej są następujące kierunki rozwoju: 

 rozwój inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej na całym obszarze miasta i 

gminy Karczew z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących w szczególności ochrony 

środowiska i przyrody. 

 

 

19.8. SYSTEM ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO I REGULACJI 

STOSUNKÓW WODNYCH 

 
W zakresie systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i regulacji stosunków wodnych 

wyrazem polityki przestrzennej jest: 

 utrzymanie i remont lub w razie potrzeby modernizacja urządzeń melioracji podstawowych tj. 

wałów przeciwpowodziowych; 

 utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych, w tym sieci drenarskiej oraz 

rowów, z obowiązkiem ich przebudowy – w razie wystąpienia kolizji z planowanym 
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zagospodarowaniem – w sposób umożliwiający prawidłowe działanie systemu na terenach 

sąsiednich; 

 realizację rozbudowy obiektów małej retencji. 

 

 

20. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE 

CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM 

 

Obszarami, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym są: 

 tereny usług publicznych UA, UK, UKs, UO, UOp, UZ, US, UI, 

 tereny komunikacji (drogi gminne), gdzie przewiduje się w szczególności:: 

- adaptację i modernizację (przebudowę i rozbudowę) oraz budowę nowych odcinków dróg 

gminnych, 

- budowę urządzeń dla lokalnej komunikacji autobusowej - pętli i przystanków autobusowych, 

- adaptację i modernizację oraz budowę nowych ścieżek rowerowych, wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą, 

- adaptację i modernizację oraz budowę nowych ciągów pieszych, wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą, 

 tereny infrastruktury technicznej - gdzie przewiduje się w szczególności modernizację, rozbudowę 

i budowę nowych elementów infrastruktury technicznej zarówno liniowej jak i powierzchniowej, 

 objęcie prawną formą ochrony przyrody projektowanych obszarów: zespołu przyrodniczo - 

krajobrazowego i użytku ekologicznego, zgodnie z wyszczególnieniem w rozdziałach powyżej. 

 

Ponadto wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminy obiekty i urządzenia, a w 

szczególności: obiekty obsługi technicznej, urządzenia wodne i melioracji, drogi wewnętrzne, zieleń 

parkowa, ciągi pieszo-jezdne, ciągi piesze, ścieżki rowerowe można realizować na każdym terenie w 

sposób nie kolidujący z funkcją tych terenów i przepisami odrębnymi.  

 

 

21. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE 

CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM 

 

Do obszarów służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych, należą w szczególności 

tereny komunikacji dróg publicznych (z wyłączeniem gminnych) i kolei. Tereny rozmieszczenia 

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, obejmują: 

 rozbudowę i przebudowę drogi krajowej nr 50, 

 rozbudowę, przebudowę i budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich,  

 rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych, 

 przebudowę i rozbudowę linii kolejowych, wraz ze stacjami i przystankami osobowymi, 

 utrzymanie i ewentualna modernizacja linii przesyłowej 400 kV relacji Kozienice – Miłosna, 

 utrzymanie i ewentualna modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia Świerk – Mory (o dn 400 

i ciśnieniu roboczym /MOP/ 6,3MPa), 

 objęcie prawną formą ochrony przyrody projektowanych obszarów: Natura 2000 oraz rezerwatów 

przyrody  , zgodnie z wyszczególnieniem w rozdziałach powyżej. 

 

Tereny rozmieszczenia tych inwestycji oznaczono na rysunku studium. 

 

22. OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
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W gminie miejsko wiejskiej Karczew nie występują uwarunkowania formalno-prawne 

wynikające z przepisów odrębnych, które narzucałyby obowiązek sporządzenia planów miejscowych.  

 

Studium nie wskazuje obszarów do przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości. Wszystkie 

działki, położone na terenach budowlanych, których kształt uniemożliwia ich wykorzystanie zgodnie 

z przeznaczeniem powinny docelowo ulec scaleniu i wtórnemu podziałowi.  

 

Studium nie wskazuje obszarów lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m2. Dopuszcza się tworzenie i działanie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

od 400 do 2000 m2 w strefie aktywności gospodarczej na terenach AG1 i AG2 i UM. 

 

Studium nie wskazuje obszarów przestrzeni publicznych, dla których następowałby obowiązek 

sporządzenia planów miejscowych.  

 

 

23. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będą sukcesywnie sporządzane dla całego 

obszaru miasta i gminy Karczew. Zasięg przestrzenny planu zostanie każdorazowo określony przy 

podejmowaniu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Przy określaniu granic obszaru objętego sporządzeniem planu w miarę możliwości i 

potrzeb zaleca się łączenie terenów w większe kompleksy, co pozwoli na całościowe rozwiązanie 

układów funkcjonalno-przestrzennych i komunikacyjnych.  

Plan miejscowy, w wyniku którego będzie następować zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i 

leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, zostanie sporządzony dla całego obszaru wyznaczonego w 

studium. 

 

 

24. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ 

PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 

 

Dla ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyznacza się tereny 

rolnicze, oznaczone na rysunku studium symbolem R (tereny gruntów rolnych), RE (tereny rolne 

o podwyższonych walorach ekologicznych oraz w ograniczonym zakresie RO (tereny rolnicze 

z koncentracją upraw szklarniowych). Są to tereny zwartych kompleksów gruntów rolnych o wysokiej 

wartości, w części zmeliorowane.  

W zakresie kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyrazem polityki przestrzennej są 

następujące kierunki rozwoju: 

 dążenie do ochrony gruntów rolnych I-III klasy bonitacji ze szczególnym uwzględnieniem 

zwartych kompleksów, leżących poza terenami zainwestowanymi i rozwojowymi, 

 dążenie do zachowania w dotychczasowym użytkowaniu terenów łąk i pastwisk w dolinie rzek: 

Wisła, Jagodzianka oraz na terenach podmokłych, 

 niedopuszczanie do rozpraszania zabudowy na terenach rolnych i w pierwszej kolejności 

przeznaczanie pod zainwestowanie nierolnicze terenów rolnych, położonych w obszarze już 

istniejącego zainwestowania oraz terenów o najniższej wartości dla produkcji rolnej, 

 określenie, w stosownych dokumentach sporządzonych na podstawie przepisów odrębnych, zasad 

użytkowania i zagospodarowania gruntów rolnych, położonych w obszarach ochrony przyrody. 

Obszary, w których planuje się zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne oznaczono na złączniku graficznym dotyczącym kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Karczew.  
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Przy zagospodarowaniu obszarów gminy, stanowiących obecnie grunty rolne należy wziąć pod 

uwagę koszty związane z wyłączaniem tych gruntów z produkcji rolnej, które w przypadku wysokich 

klas bonitacyjnych mogą być bardzo wysokie w stosunku do całości kosztów zamierzeń 

inwestycyjnych. 

 

Dla ochrony i racjonalnego wykorzystania terenów leśnych wyznaczono tereny, oznaczone na 

rysunku studium symbolem L (tereny lasów i zalesień).  

W zakresie kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej wyrazem polityki przestrzennej są 

następujące kierunki rozwoju: 

 dążenie do maksymalnej ochrony i utrzymania w dotychczasowym użytkowaniu gruntów leśnych, 

 dopuszcza się zwiększenie areału gruntów leśnych, w szczególności na terenach przyległych do 

istniejących kompleksów leśnych i gruntów Lz, V i VI klas bonitacyjnych oraz gruntów IV klasy 

bonitacyjnej jeśli areał przeznaczony do zalesienia nie przekracza 10 arów lub jest gruntem 

zdegradowanym, 

 na terenach leśnych dopuszcza się rozwój funkcji rekreacyjnych na warunkach określonych 

w przepisach odrębnych. 

 

Gospodarka leśna winna być prowadzona na warunkach określonych w planach urządzania lasów 

lub terenów objętych różnymi formami ochrony przyrody na warunkach określonych w planach 

ochrony albo w przepisach odrębnych. 

 

 

25. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI 

I OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH 

 

Zarówno obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią (aktualnie obszar szczególnego zagrożenia 

powodzią) jak i obszar potencjalnego zagrożenia powodzią występują na obszarze gminy Karczew. 

Zasięg stref zagrożenia powodziowego zaczerpnięto z opracowania RZWG w Warszawie „Studium 

dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej” z 2006 r., w którym wskazano tereny 

potencjalnego narażenia na niebezpieczeństwo powodzi z podziałem na: wodę o prawdopodobieństwie 

pojawienia się 0,5% (raz na 200 lat), wodę 1% (raz na 100 lat), 5% (raz na 20 lat). Dla obszaru 

objętego zmianą Studium (2016 rok) zasięg obszaru o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz 

na 100 lat (w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego) wyznaczono na 

podstawie  "Map zagrożenia powodziowego" opublikowanych 15 kwietnia 2015 r. na Hydroportalu 

KZGW - zgodnie z art. 88d ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne. 

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 Nr 32 poz. 159) studium ochrony przeciwpowodziowej, 

sporządzone przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, zachowuje 

ważność do dnia sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego. Do dnia uchwalenia niniejszego 

studium nie sporządzono mapy zagrożenia powodziowego (tekst obowiązuje dla obszaru poza 

fragmentem objętym zmianą Studium). 

Zgodnie z art. 17 pkt. 2 ww. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne 

oraz niektórych innych ustaw obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią określone przez 

właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej na podstawie przepisów 

dotychczasowych uwzględnia się przy sporządzaniu koncepcji przestrzennego zagospodarowania 

kraju, planu zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach 

zabudowy, do dnia przekazania map zagrożenia powodziowego organom sporządzającym te 

dokumenty i uznaje się za obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 

6c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., w brzmieniu nadanym tą ustawą. 

Zgodnie z art. 88l ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. Nr 145) na 

obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności 

utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym: 
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1) wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych; 

2) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód 

oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do 

wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk; 

3) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z 

wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, a także 

utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z 

obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie. 

Jeżeli nie utrudni to ochrony przed powodzią, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej 

może, w drodze decyzji, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, zwolnić od ww. zakazów. 

 

W odniesieniu do obszarów potencjalnego zagrożenia powodziowego, należy zaznaczyć, że część 

tych obszarów w aktualnie obowiązującym studium z 2000 r. jest wskazana do zainwestowania lub 

nabyła takie prawo na mocy planów miejscowych lub decyzji o warunkach zabudowy. W niniejszym 

studium ograniczono wprowadzanie nowych terenów zabudowy na tych obszarach. Dla 

noworealizowanej zabudowy należy ograniczać możliwość wykonywania podpiwniczeń. 

 

Na terenie miasta i gminy Karczew obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas 

ziemnych nie występują. 

 

 

26. OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ  

W ZŁOŻU KOPALINY FILAR OCHRONNY 

 

Na terenie miasta i gminy Karczew obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu 

kopaliny filar ochronny nie występują. 

 

 

27. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH  

 

Na terenie miasta i gminy Karczew obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych  

nie występują. 

 

 

28. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI LUB 

REKULTYWACJI 

 

Rekultywacji wymagają obszary na których wydobywa się lub będzie wydobywane kruszywo 

naturalne metodą odkrywkową. Na terenie gminy Karczew zagadnienie to dotyczy przede wszystkim 

powierzchniowej eksploatacji zlokalizowanej na ternie miasta w pobliżu cmentarza żydowskiego przy 

ul. Otwockiej i Ślusarskiej. 

Studium nie wskazuje obszarów wymagających przekształceń lub rehabilitacji. 

 

 

29. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH 

 

W granicach administracyjnych miasta i gminy Karczew występują tereny zamknięte 

w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 

193 poz. 1287 ze zmianami)– tereny kolejowe. Tereny te nie posiadają wyznaczonych stref 

ochronnych. Również Studium nie wyznacza stref ochronnych dla  terenów zamkniętych. Zakłada się 
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jednak możliwość wprowadzenia takich stref - bez potrzeby zmiany Studium w tym zakresie, o ile 

przewidywane zagospodarowanie przestrzenne nie będzie kolidowało z zasadami przyjętymi w strefie. 

Obecny zasięg terytorialny tych terenów przedstawiono na planszy, jednak przy opracowaniach 

szczegółowych np. planów miejscowych, ich granice należy weryfikować na bieżąco. 
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