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31. UZASADNIENIE ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE 

ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
Studium jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania 

przestrzennego  gminy  sporządzonym   dla   jej   całego   obszaru.   Pełni   ono   rolę   koordynacyjną 

w programowaniu rozwoju gminy, a także przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego i wieloletnich planów inwestycyjnych. 

Studium składa się z dwóch części: uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, gdzie 

znajduje się charakterystyka stanu istniejącego wraz z oceną dotychczasowego zagospodarowania, 

oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego zawierających ustalenia, zasady ochrony, kierunki 

zmian, a także wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest kontynuacją polityki 

przestrzennej przyjętej w studium u.i k.z.p. uchwalonym w 2000 r. Pozostaje w zgodzie z przyjętymi 

kierunkami zmian, jednocześnie aktualizując je i dostosowując do obecnych potrzeb i wymogów 

prawa. Biorąc pod uwagę uwarunkowania ponadlokalne i wewnętrzne oraz cele strategiczne ujęte w 

„Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Karczew” (2004) przyjęto poniższe założenia i cele 

polityki przestrzennej. 

 
 Za główne cele polityki przestrzennej miasta i gminy Karczew uznano: 

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. 

 
 Studium ustaliło również cele zagospodarowania przestrzennego, do których należą: 

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 (w tym w zachodniej czesci miasta 

Karczewa), drodze 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, 

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, 
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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. 
 

 

 W zmianie Studium z 2 czerwca 2016r. zrezygnowano z planowanych wcześniej terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na rzecz rozwoju w tym rejonie terenów działalności 

gospodarczej oraz usług sportu, dostosowując rezerwy terenów dla poszczególnych funkcji 
zagospodarowania zgodnie z prognozami potrzeb rozwojowych miasta i gminy Karczew. 
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32. SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

 
32.1. STRUKTURA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA 

 

Głównymi elementami kształtującymi strukturę przestrzenną i krajobraz gminy i miasta Karczew 

są: 

 położenie w obszarze aglomeracji warszawskiej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Otwock, 
 atrakcyjne formy terenu: szerokie tarasy zalewowe, niskie skarpy tarasu nadzalewowego, wzgórza 

wydmowe na wyższym tarasie (otwockim) i wysoczyźnie, dolina rzeki Jagodzianki, starorzecza 

Wisły, jeziorka i stawy, ponadto duże naturalne zbiorowiska leśne (kompleks lasów państwowych 

– Lasy Celestynowsko-Otwockie), 

 głównie rolnicze zagospodarowanie gminy z silnie wykształconymi ośrodkami 

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

 dobra dostępność komunikacyjna gminy z nadrzędnym układem drogowym (położenie w 

sąsiedztwie tranzytowych szlaków komunikacyjnych) oraz przebiegająca przez teren gminy linia 

kolejowa 

 
Ze względu na występowanie podobieństwa cech i intensywności zabudowy i zagospodarowania 

terenu, obszar gminy podzielono na następujące podstawowe strefy funkcjonalne: 

 Miejska (I) 

(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 wytyczonych terenach jej koncentracji), 

 Podmiejska (II) 

(strefa funkcjonalna II stanowi obszar z priorytetem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej 

w tym inwestycji celu publicznego o znaczeniu głównie lokalnym), 

  Aktywności gospodarczej (III) 
(strefa funkcjonalna III stanowi obszar wielofunkcyjny, z priorytetem lokalizacji drobnych i średnich 

przedsiębiorstw, w tym inwestycji celu publicznego i usług komercyjnych, oraz zabudowy 

mieszkaniowej), 

 Rekreacyjno-Krajobrazowa (IV) 
(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), 

 Osadniczo-Rolnicza (V) 
(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). 

 
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. Dla stref tych sformułowano założenia rozwoju oraz główne kierunki zmian  

i przekształceń. Uzupełnieniem i doprecyzowaniem ww. struktury przestrzennej było wskazanie 

przeznaczenia terenów w poszczególnych strefach funkcjonalnych, w tym standardów i wskaźników 

ich zagospodarowania. Pozostałe tereny niewchodzące w granice wyznaczonych stref funkcjonalnych 

stanowią obszar terenów otwartych. 
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32.2. PRZEZNACZENIE TERENÓW 

W   studium   wyodrębniono   następujące   tereny: 

1) Tereny zainwestowane i wskazane do zainwestowania: 

 tereny wielofunkcyjne C, 

 tereny mieszkaniowe, w tym: 
 tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW, 

 tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, 

 tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej M, 

 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej UM, 

 teren usług, w tym: 

 tereny usług uciążliwych z zakresu usług mogących wymagać sporządzenia raportu 

oddziaływania inwestycji na środowisko (z warunkiem ochrony istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej) UU, 

 usług nieuciążliwych w wyłączeniem usług wymagających lub mogących wymagać 

sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko UN, 

 tereny usług publicznych, w tym: 

 tereny usług administracji z dopuszczeniem funkcji towarzyszących funkcji podstawowej UA, 

 tereny usług kultury, z dopuszczeniem funkcji towarzyszących funkcji podstawowej UK, 
 tereny usług kultu sakralnego, z dopuszczeniem funkcji towarzyszących funkcji podstawowej 

UKs, 

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

podstawowej UOp, 

 tereny usługi zdrowia, z dopuszczeniem funkcji towarzyszących funkcji podstawowej UZ, 
 tereny usługi 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 US, 

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

 tereny usług turystyki, w tym: 

 tereny usług turystyki tj. hotelarskie, gastronomii UT, 

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

 tereny aktywności gospodarczej AG 

 tereny infrastruktury technicznej, w tym: 

 tereny obiektów i urządzeń obsługi w zakresie elektroenergetyki IE, 

 tereny obiektów i urządzeń obsługi w zakresie ciepłownictwa IC, 

 tereny obiektów i urządzeń obsługi w zakresie gazownictwa IG, 

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

 tereny obiektów i urządzeń obsługi w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków IK, 

 tereny komunikacji, w tym: 

 tereny komunikacji kolejowej KK, 

 tereny komunikacji samochodowej KD: 

o tereny dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego, 

o tereny dróg publicznych klasy głównej, 

o tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, 

o tereny dróg publicznych klasy lokalnej lub dojazdowej, 

o tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, 
 tereny placów publicznych z zielenią urządzoną KP/ZP, 

 tereny zieleni urządzonej: 
 tereny parków i zieleńców ZP, 

 tereny parków o wartościach kulturowych ZPk, 

 tereny zieleni parków i zieleńców z towarzyszącymi usługami ZP/U 

 tereny parków leśnych ZL, 
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 tereny cmentarzy czynnych ZCc, 

 tereny cmentarzy zamkniętych ZCz, 
 tereny zieleni izolacyjnej ZI. 

 
2) Tereny otwarte: 

 tereny rolnicze, w tym: 

 tereny gruntów rolnych R, 

 tereny rolnicze z koncentracją upraw kubaturowych – szklarni RO, 

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

 tereny zieleni naturalnej i półnaturalnej, w tym: 
 tereny zieleni towarzyszącej ciekom wodnym i wodom stojącym ZN, 

 tereny zieleni nadwiślanej o podwyższonych walorach ekologicznych ZE, 

 tereny lasów i zalesień L, 

 tereny wód powierzchniowych, w tym: 

 tereny wód płynących WP, 

 tereny wód stojących WS. 
 

 
32.3. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ 

UŻYTKOWANIA TERENU 

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

zagospodarowania, dyspozycje obowiązujących mpzp oraz prognozowane potrzeby i zasady rozwoju 

gminy. 

Studium ustaliło następujące wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenów: 

 minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej (PBC), 

 maksymalną wysokość zabudowy, 

 minimalną powierzchnia 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. 

 

 
32.4. OCHRONA ŚRODOWISKA I JEGO WSKAŹNIKÓW 

 
Za podstawowe kierunki ochrony środowiska i kształtowania funkcji przyrodniczych uznano: 

 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, 
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 Obszary i obiekty 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. 

 

32.5. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ 

DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
 

Kierunkami ochrony dziedzictwa kulturowego 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 wartości zabytkowych i kulturowych w planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym określa się: 

 obszary i obiekty, które ze względu na posiadane wartości kulturowe objęte zostały ochroną 

konserwatorską lub urbanistyczną, 

 zasady ochrony wartości zabytkowych i kulturowych obszarów i obiektów, w tym ograniczenia   w 

zagospodarowaniu. 

 

W zidentyfikowanych zasobach dziedzictwa kulturowego wskazuje się obszary ochrony 

dziedzictwa kulturowego, wg form ochrony, którymi są: 

 obiekty i obszary prawnej ochrony konserwatorskiej wpisane do rejestru zabytków, oznaczone na 

rysunku studium, 

 obszary chronione prawem miejscowym: 

- obiekty i obszary zabytkowe nie wpisane do rejestru zabytków, 

- obszary objęte strefami ochrony konserwatorskiej, 

- zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne. 
 

 
32.6. ROZWÓJ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO 

 
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 dotarcia pomocy, 
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 poprawa standardów podróży (skrócenie czasów i 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 samochodu osobowego, 

 tworzenie warunków dla rozwoju komunikacji zbiorowej, 

 tworzenie bezpiecznych warunków dla ruchu pieszego i rowerowego. 
 

 
32.7. ROZWÓJ 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, 

 dla nowych terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę, uzbrojenie terenu w sieci 

wodociągowe i kanalizacyjne powinno wyprzedzać realizację zabudowy. 

 

 
32.8. INWESTYCJE  CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU  PONADLOKALNYM  I 

LOKALNYM 

 
Do obszarów służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych, należą w szczególności 

tereny komunikacji dróg publicznych i kolei. Na podstawie Planu zagospodarowania   przestrzennego 
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województwa mazowieckiego, pisma Zarządu Województwa oraz analizy potrzeb w zakresie rozwoju 

komunikacji, przyjmuje się, że program inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,  

wraz z określeniem ich lokalizacji i terminami realizacji, powinien uwzględnić następujące 

przedsięwzięcia: 

 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). 

 
Do inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w zakresie: 

 przeznaczenia - zalicza się tereny usług publicznych wskazanych w Studium tj. UA, UK, UKs, 

UO, UOp, UZ, US, UI, 

 komunikacji - zalicza się: 

- 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, 

 infrastruktury - zalicza się modernizację, rozbudowę i budowę nowych elementów infrastruktury 

technicznej zarówno liniowej jak i powierzchniowej, 

 objęcie prawną  formą  ochrony przyrody obiektów  i  obszarów,  zgodnie  z wyszczególnieniem  

w rozdziałach powyżej. 

 

32.9. OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
Istniejąca struktura własnościowa i przestrzenna gruntów pozwala na rozwój gminy oraz jego 

przekształcanie bez narzucania obowiązkowego przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości. 

 
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 ulec scaleniu i wtórnemu podziałowi. 

 
Studium nie wskazuje obszarów lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m
2
. Dopuszcza się tworzenie i działanie wielkopowierzchniowych obiektów  

handlowych o powierzchni sprzedażowej od 400 do 2000 m
2 

w strefie aktywności gospodarczej na 
terenach AG i UM. 

 
Studium wskazuje następujące tereny przestrzeni publicznej (czyli obszary o szczególnym 

znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjające 

nawiązywaniu kontaktów społecznych): 

1) zachowany fragment układu przestrzennego miasta Karczew, na który składa się: 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.)), 

2) tereny centrów wsi wskazane na rysunku Studium ze względu szczególne znaczenie dla 

zaspokajania potrzeb mieszkańców, 

3) tereny zespołu pałacowo-parkowego w Otwocku Wielkim wraz z jego bezpośrednim otoczeniem, 

ze względu na jego walory przyrodniczo-krajobrazowo-kulturowe. 
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Nie wyznacza się konkretnych obszarów przestrzeni publicznych, dla których następowałby 

obowiązek sporządzenia planów miejscowych. 

 

 
32.10. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
Na obszarze gminy występują grunty rolne kl. II - III oraz grunty rolne wytworzone z gleb 

pochodzenia organicznego. Dla terenów budowlanych wskazanych w studium (dotyczy to gminy 

wiejskiej), które leżą na ww. gruntach oraz na glebach pochodzenia organicznego, gmina w miarę 

potrzeb określi zasięg przestrzenny opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. W miarę możliwości i potrzeb zaleca się łączenie obszarów objętych uchwałą o 

przystąpieniu do sporządzenia mpzp w większe kompleksy, co pozwoli na całościowe rozwiązanie 

układów komunikacyjnych i funkcjonalno-przestrzennych. Ma to szczególne znaczenie dla terenów 

użytkowanych rolniczo, a przeznaczanych na cele budowlane. 

 

32.11. ROLNICZA I LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA 

 
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 kubaturowych – szklarni). 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: 

 ochrona gruntów rolnych II, III i IV klasy bonitacji oraz gleb pochodzenia organicznego ze 

szczególnym uwzględnieniem zwartych  kompleksów, leżących  poza  terenami  zainwestowanymi 

i rozwojowymi, 

 zachowanie 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. 

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. 

 

W zakresie kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej wyrazem polityki przestrzennej są 

następujące kierunki rozwoju: 

 maksymalna ochrona i utrzymanie 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. 
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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. 

 

32.12. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI 

I OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH 

 
Zarówno obszar bezpośredniego 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). W cześci zachodniej miasta Karczewa objętej zmianą Studium 

zweryfikowano zasięg obszaru o prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi raz na 100 lat zgodnie z 

mapami zagrożenia powodziowego przekazanymi Gminie przez Prezesa KZGW w kwietniu 2015 

roku. 

W strefach bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodziowego występują zasadnicze 

ograniczenia w zagospodarowywaniu terenu wynikające bezpośrednio z ustawy prawo wodne. 

Na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią ustawodawca wprowadził następujące zakazy: 
 lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych 

materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub  unieszkodliwiania 

odpadów, w tym w szczególności ich składowania, 

 wykonywania   robót   oraz   czynności,   które   mogą   utrudnić   ochronę   przed   powodzią,      

w szczególności: 

- wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych, 
- 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, 

- zmiany ukształtowania  terenu,  składowania  materiałów  oraz  wykonywania  innych  robót,  

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

a także z utrzymywaniem lub odbudową, rozbudową lub przebudową wałów 

przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą. 

 

Należy zaznaczyć, że część obszarów rozwojowych jest wskazana do zainwestowania w  studium 

z 2000 r. lub nabyła takie prawo na mocy planów miejscowych lub decyzji o warunkach zabudowy, 

pomimo, iż leży w obszarze potencjalnego zagrożenia powodziowego. 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. 

 

32.13. 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. 

 

32.14. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH 

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

nie występują. 
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32.15. 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. 

 

32.16. TERENY ZAMKNIĘTE I ICH STREFY OCHRONNE 

 
W  granicach   administracyjnych   miasta   i   gminy   Karczew   występują   tereny   zamknięte   

w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – tereny kolejowe. 

Tereny te nie posiadają wyznaczonych stref ochronnych. Również Studium nie wyznacza stref 

ochronnych od terenów zamkniętych. Zakłada się 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. 
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