UCHWAŁA Nr LVII/501/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Karczew oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2017 r., poz. 1875 z późn. zm.1) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.2), uchwala się, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się wyniki przedstawionego przez Burmistrza Karczewa opracowania
„Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Karczew za okres 1 stycznia 2014 – 31
stycznia 2018", w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uznaje się, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Karczew przyjęte uchwałą Nr XXVII/225/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z
dnia 14 czerwca 2012 roku, zmienione uchwałą Nr XXXIII/308/2017 Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 marca 2017 roku nie wymaga aktualizacji.
§ 3. Uznaje się, że obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie
wymagają aktualizacji.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz.
130
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 1566

UZASADNIENIE
Stosownie do wymagań przepisu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w celu oceny
aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonuje analizy
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu planów
miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń
studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach oraz wniosków w sprawie
sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wójt, burmistrz,
prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa wyżej, po uzyskaniu
opinii gminnej lub innej właściwej komisji urbanistyczno – architektonicznej. Rada gminy
podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania
ich za nieaktualne, podejmuje działania zmierzające do ich zmian.
Mając na uwadze powyższe Burmistrz Karczewa przystąpił do analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym, zlecił wykonanie opracowania „Analiza zmian w
zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Karczew za okres 1 stycznia 2014 – 31 stycznia 2018".
Opracowanie uzyskało pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w
Karczewie.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że obowiązujące Studium nie wymaga aktualizacji.
Analiza wykazała również, że obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego nie wymagają aktualizacji.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska
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Załącznik do uchwały Nr LVII/501/2018
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 24 maja 2018 r.

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM GMINY KARCZEW

Za okres 1 stycznia 2014 – 31 stycznia 2018

ARCHISPLAN STUDIO
arch. Izabela Sobierajska
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WSTĘP

Przedział czasowy poddany analizie
Analizie został poddany okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 stycznia 2018 r. (okres końca VI
kadencji i 3/4 VII kadencji Rady Miejskiej w Karczewie)
Akty prawa według których dokonano analizy
Ustawy
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
Przepisy wykonawcze
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 118,
poz. 1233).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1587).
Na podstawie art. 32 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późniejszymi zmianami) zobowiązującego
Burmistrza Karczewa do sporządzenia co najmniej raz w czasie kadencji analizy zmian w
zagospodarowaniu gminy, oceny prac planistycznych, a także propozycji sporządzania
planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studium, zebranych wniosków, wydanych
decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
sporządzona została: „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Karczew”.
„Art. 32. 1. W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo
prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia
postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich
sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych
w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie
sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.
2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których
mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji
urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy
podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku
uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art.
27.
3. Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwagę w
szczególności zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi
z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.”
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CZĘŚĆ I
ANALIZA I OCENA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY
STOSOWNIE DO ART. 32 UST. 1 USTAWY O PLANOWANIU ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM

Analiza i ocena faktycznych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy
1. Podstawowe dane demograficzne o gminie Karczew
Gmina Karczew jest gminą miejsko-wiejską położoną w środkowej części
województwa mazowieckiego i jednocześnie środkowo-zachodniej części powiatu otwockiego,
w odległości ok 30 km na południowy - wschód od Warszawy. Gmina Karczew zajmuje obszar
81,5 km2 co stanowi 13,31% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Karczew. Jest
ono ośrodkiem administracyjnym oraz usługowo-produkcyjnym gminy. Miasto zajmuje
powierzchnię 28,1 km2, a obszary wiejskie 53,4 km2.
Gmina Karczew obejmuje oprócz miasta także 15 sołectw: Brzezinka, Całowanie,
Glinki, Janów, Kępa Nadbrzeska, Kosumce, Łukówiec, Nadbrzeż, Ostrówek, Ostrówiec,
Otwock Mały, Otwock Wielki, Piotrowice, Sobiekursk, Wygoda.
Rozwój zabudowy mieszkaniowej na terenie gminy nie pociągnął za sobą wzrostu liczby
nowych mieszkańców – jeszcze w roku 2000 w gminie Karczew było 16 310 mieszkańców,
a w roku 2016 było ich już tylko 15 905 - od 2010 roku liczba ludności w gminie zmalała o 85
osób tj. o 0,53%. Szczegółowe analizy pokazują, że ubytek ludności dotyczy obszaru miasta
Karczewa, na terenach sołectw wiejskich nastąpił natomiast niewielki wzrost ludności (Tabela
1).
Tabela

1.

Zmiany

demograficzne

w

gminie

Karczew

w

latach

2013-1017

rok
Liczba ludności w gminie, w tym:

2013
16018

2014
15943

2015
15905

2016
15905

2017
----

w mieście Karczew

10160

10082

10009

9974

----

w sołectwach wiejskich

5858

5861

5896

5931

----

Dane: GUS, Bank Danych Lokalnych

Biorąc pod uwagę powierzchnię gminy 81,5 km2, gęstość zaludnienia w gminie wynosi
195 mieszkańców/1km2, i jest niewiele mniejsza niż w powiecie otwockim (200 osób/km2).
Gęstość zaludnienia w mieście to 359 osób/km2, na obszarach wiejskich 110 osób/ km2.
Proces spadku liczby mieszkańców jest dosyć powolny, ale stanowi wyraźną tendencję
rozwojową, charakterystyczną dla starzejącego się społeczeństwa RP. Spadek liczby ludności
w gminach położonych w zewnętrznej strefie Obszaru Metropolitarnego Warszawy jest i tak
niższy niż w rejonach pozaaglomeracyjnych Polski i jest wynikiem napływu mieszkańców z
innych terenów Polski w rejon dużych i wielkich miast.
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2. Stan faktyczny zagospodarowania terenu
Stan faktyczny zagospodarowania terenu pokazano na załączonym schemacie nr 1h, na
którym skompilowano rysunek analizy obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Karczew z naniesionymi na niego
decyzjami o warunkach zabudowy.
Stan planistyczny porównano z najnowszymi zamierzeniami inwestorskimi na mapie w
skali 1:20.000, wykonanej na podstawie rysunku kierunków zagospodarowania Studium
UiKZP. Na tą mapę nałożono granice obowiązujących planów miejscowych oraz planów
miejscowych w trakcie sporządzania. Na tym samym rysunku zaznaczono również tereny, na
których wydano decyzje o warunkach zabudowy w badanym przedziale czasowym (schemat nr
4).
W ten sposób zilustrowano faktyczne zmiany w zagospodarowaniu terenu zachodzące w
okresie od początku 2014 do końca stycznia 2018 r.
3. Analiza i ocena decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego – od 01.01.2014r. do 31.01.2018r.
Oceny dokonano na podstawie analizy decyzji o warunkach zabudowy (art. 67 ust. 1)
i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 57 ust 1 – 3).
Decyzje o warunkach zabudowy, znajdujące się w rejestrze Burmistrza Karczewa
Jedynie nieznaczna część gminy Karczew pokryta jest planami miejscowymi, dlatego
w analizowanym okresie wydano stosunkowo wiele decyzji o warunkach zabudowy. Łącznie
przeanalizowano 658 decyzji o warunkach zabudowy, w tym najliczniejszą grupę: 341 decyzji
na nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dotyczących 736 budynków mieszkalnych
jednorodzinnych (2014 r.: 53 decyzje na 138 nowych domów; 2015 r.: 80 decyzji na 143 nowe
domy; 2016 r.: 74 decyzje na 281 nowych domów; 2017 r.: 132 decyzje na 169 budynków;
2018 r.: 2 decyzje na 5 nowych domów). Decyzje w sprawach nowej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej stanowią ponad 55% wszystkich wydanych decyzji.
Licznie wydawano też decyzje o warunkach zabudowy na obiekty produkcyjnomagazynowo-usługowe (głównie w północno-wschodniej części m. Karczewa) oraz na obiekty
szklarni blokowych (wsie Janów i Brzezinka).
Najwięcej decyzji o warunkach zabudowy wydano w mieście Karczew oraz w obrębach
Całowanie, Otwock Wielki, Piotrowice, Brzezinka.
Rozkład wydanych decyzji o warunkach zabudowy ilustrują Tabele 2.1 i 2.2 oraz
schematy nr 1a-1g, na których wskazano działki (wg stanu obecnego), dla których wydawane
były decyzje o warunkach zabudowy. Są to rejony, dla których brak jest planów miejscowych.
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Tabela 2.1. Liczba decyzji o warunkach zabudowy wydanych od 01.01.2014 r. do 31.01.2018 r.
Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy

Rok:

2014

2015

2016

2017

SUMA

2018*

Decyzje:

116
154
133
248
7
658
*decyzje o warunkach zabudowy wydane do 31 stycznia 2018r. - opracowanie uwzględnia tylko decyzje ustalające warunki
zabudowy dla nowych inwestycji, pominięto przeniesienia i zmiany decyzji wcześniejszych oraz odmowy ustalenia decyzji;
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Karczewie.

Tabela 2.2. Liczba decyzji o warunkach zabudowy wydanych w latach od 01.01.2014 r. do 31.01.2018 r. dla
poszczególnych sołectw i miasta Karczewa
Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy
Sołectwo
SUMA
2014

2015

2016

2017

2018*

7

17

6

16

1

47

11

15

17

72

1

116

5

6

4

3

-

18

7

4

5

7

-

23

(i Władysławów)

1

2

-

-

-

3

Kosumce
Łukówiec
Nadbrzeż
Ostrówek
Ostrówiec
Otwock Mały
Otwock Wielki
Piotrowice
Sobiekursk
Wygoda
m. Karczew

-

5

6

7

1

19

6

7

6

14

-

33

-

1

5

1

-

7

2

1

-

1

-

4

1

2

4

6

-

13

8

3

10

16

-

37

14

8

16

24

1

63

7

25

9

12

-

53

6

12

9

6

1

34

1

3

1

2

-

7

Brzezinka
Całowanie
Glinki
Janów
Kępa Nadbrzeska

40
43
35
61
2
181
*decyzje o warunkach zabudowy wydane do 31 stycznia 2018 r. - opracowanie uwzględnia tylko decyzje ustalające warunki
zabudowy dla nowych inwestycji, pominięto przeniesienia i zmiany decyzji wcześniejszych oraz odmowy ustalenia decyzji;
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Karczewie.
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schemat nr 1a - lokalizacje wydanych decyzji o warunkach zabudowy, 2014r.- legenda wg mapy w skali 1:20.000
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schemat nr 1b - lokalizacje wydanych decyzji o warunkach zabudowy, 2015r.- legenda wg mapy w skali 1:20.000

8

ANALIZA
ZMIAN
GMINY KARCZEW

W

ZAGOSPODAROWANIU

PRZESTRZENNYM
V 2018 r

schemat nr 1c - lokalizacje wydanych decyzji o warunkach zabudowy, 2016r.- legenda wg mapy w skali 1:20.000
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schemat nr 1d - lokalizacje wydanych decyzji o warunkach zabudowy, 2017r.- legenda wg mapy w skali 1:20.000
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schemat nr 1f - lokalizacje wydanych decyzji o warunkach zabudowy, styczeń 2018r.- legenda wg mapy w skali
1:20.000
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schemat nr 1g - lokalizacje wydanych od 01.01.2014r. do 31.01.2018r. decyzji o warunkach zabudowy - legenda
wg mapy w skali 1:20.000
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schemat nr 1h - lokalizacje wydanych od 01.01.2014r. do 31.01.2018r. decyzji o warunkach zabudowy, na
rysunku uwarunkowań Studium UiKZP- legenda wg mapy w skali 1:20.000
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Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znajdujące się w rejestrze
Burmistrza Karczewa
Łącznie przeanalizowano 107 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydanych od 01.01.2014 r. do 31.01.2018 r. (Tabela 3), w tym:
gazociągi i sieć gazowa – 15 decyzji,
sieć wodociągowa i kanalizacyjna – 20 decyzji,
linie energetyczne napowietrzne i kablowe oraz stacje kontenerowe i złącz kablowych – 52
decyzje,
stacje bazowe telefonii komórkowej i wieże telekomunikacyjne - 1 decyzja;
Ilość decyzji dotyczących infrastruktury technicznej rozkłada się nierównomiernie –
zdecydowanie najwięcej inwestycji zaplanowano w mieście Karczew oraz w Otwocku
Wielkim, Sobiekursku i Całowaniu. Przeważają decyzje na lokalizację sieci
elektroenergetycznych.
Tabela 3. Liczba decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych od 01.01.2014r. do
31.01.2018r.
Liczba wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
Rok:
SUMA
Decyzje:

2014

2015

2016

2017

2018*

23

33

25

26

1

107

* decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane do 31 stycznia 2018r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Karczewie.

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znajdujące się w rejestrze
innych organów (dla inwestycji ponadlokalnych)
W granicach gminy Karczew w analizowanym okresie nie została wydana żadna
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów zamkniętych (znajdująca się
w rejestrze wojewody mazowieckiego).
Konkluzje:
Docelowo aktualizacji pod względem zasięgu rodzajów terenów budowlanych w związku
z wydanymi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy pozwoleniami na budowę będzie
wymagać Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Karczew, zwłaszcza w przypadku przystąpienia do sporządzania planów miejscowych
dla terenów, dla których wydano decyzje o warunkach zabudowy.
4. Zmiany w zakresie ochrony zabytków i dóbr kultury:
Na terenie gminy Karczew nie powołano dotychczas Gminnej Ewidencji Zabytków.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Karczew wymienia obiekty oraz zespoły historycznego układu urbanistycznego chronione ze
względów konserwatorskich i spis ten jest aktualny z wyjątkiem obszaru historycznego centrum
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miasta Karczewa, wpisanego do ewidencji WKZ w październiku 2017 roku. Zespół ten jest
wskazany w Studium do ochrony w innych, mniejszych granicach niż te, jakie ustalił WKZ
(schemat nr 2).
Konkluzje:
Docelowo aktualizacji po ustanowieniu ochrony obiektów wpisanych do gminnej ewidencji
zabytków będzie wymagało Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Karczew.

schemat nr 2 - lokalizacje obszaru historycznego centrum miasta Karczewa, wpisanego do ewidencji WKZ legenda wg mapy w skali 1:20.000
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schemat nr 2 - lokalizacje obszaru historycznego centrum miasta Karczewa, wpisanego do ewidencji WKZ legenda wg mapy w skali 1:20.000
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5. Zmiany w zakresie form ochrony przyrody oraz ochrona gruntów rolnych i leśnych:

-

-

Na terenie gminy Karczew obowiązują następujące formy ochrony przyrody:
4 obszary NATURA 2000: Obszar Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” PLB140004,
Obszar Natura 2000 „Bagno Całowanie” PLB140011, Obszar Natura 2000 „Ostoja Bagno
Całowanie” PLH140001 oraz Obszar Natura 2000 „Łąki Ostrówieckie” PLH140050, z
których ostatni Studium UiKZP w warstwie uwarunkowań oznacza jako obszar
projektowany, w kierunkach już poprawnie wskazuje jako ustanowiony,
3 rezerwaty przyrody: „Na torfach”, „Wyspy Świderskie” oraz „ Łachy Brzeskie”,
Mazowiecki Park Krajobrazowy wraz z otuliną,
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu,
16 pomników przyrody obejmujących 131 drzew.
W latach 2014-2017 w gminie Karczew nie ustanowiono nowych form ochrony przyrody.

-

W Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew proponuje się powołanie:
3 rezerwatów przyrody: „Olsy na Całowaniu”, „Całowanie I” i „Całowanie II”,
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Bagno Całowanie”
użytku ekologicznego „Czarne Stawki”.

Powierzchnia gruntów rolnych na terenie gminy Karczew to 4 736 ha, co stanowi ponad
58% ogólnej powierzchni gminy, przy czym część zajmują użytki rolne odłogowane. W latach
2014-2017 nie uzyskano żadnej zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele
nierolnicze, ponieważ w granicach opracowywanych planów nie zachodziła potrzeba
wystąpienia o takowe zgody.
Ogólna powierzchnia gruntów leśnych w gminie Karczew wynosi 1842,74 ha (stan
na 2016 r.), co stanowi około 22,6% powierzchni całej gminy. Żadne grunty leśne nie zostały
dotychczas przeznaczone w planach miejscowych na cel nieleśny.
Także w planach miejscowych obecnie opracowywanych nie ma konieczności
uzyskiwania zgód na przeznaczenie gruntów leśnych na cel nieleśny.
15 kwietnia 2015 roku Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przekazał
ostateczne wersje map zagrożenia powodziowego jednostkom administracji samorządowej. W
przypadku Gminy Karczew zasięg obszaru szczególnego zagrożenia powodzią nie uległ
zmianie i obejmuje międzywale Wisły. Strefa zagrożenia powodziowego w przypadku
przerwania lub przelania wału została wytyczona na fragmentach inaczej, niż w Studium UiKZ
Miasta i Gminy Karczew.
Konkluzje:
W związku z faktem, że na terenie Gminy Karczew nie powołano nowych form ochrony
przyrody, nie ma konieczności zmiany dokumentów planistycznych.
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W związku z przekazaniem gminie map zagrożenia
powodziowego sporządzonych przez Prezesa Krajowego
aktualizacji będzie wymagało Studium Uwarunkowań i
Przestrzennego Miasta i Gminy Karczew, ale nie jest
natychmiastowej konieczności zmiany Studium.

powodziowego i map ryzyka
Zarządu Gospodarki Wodnej
Kierunków Zagospodarowania
to element przesądzający o

6. Zmiany w zakresie systemów infrastruktury technicznej i inwestycji celu publicznego:
W latach 2014-2017 na terenie Gminy Karczew zrealizowano i rozpoczęto realizację
szeregu elementów systemów infrastrukturalnych, którymi są:
- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów, gmina Karczew (rozpoczęto w 2017 r.
i jest w trakcie realizacji),
- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz fragmencie
ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie (2016 r.),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości
w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym (2016 r.),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości
we fragmencie ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Częstochowskiej w Karczewie oraz we
fragmencie ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym (2015 r.),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości
w ulicach: Janusza Kusocińskiego, Romualda Traugutta, Jakuba Winczakiewicza, Boh.
Powst. Styczniowego (2015 r.),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości
w ulicach: Jana Kochanowskiego (na odcinku od ul. Ks. Bp. Ignacego Krasickiego do ul.
Ks. Jerzego Popiełuszki), Zaułek, Ks. Bp. Władysława Miziołka (2016 r. - 2017 r.),
- budowa ul. Gołębiej i ul. Wierzbowej oraz remont ul. Krakowskiej w Karczewie w celu
poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów użytkowych dróg
gminnych, realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg (2015 r.),
- przebudowa drogi gminnej: ulicy Podlaskiej na odcinku od ul. Stare Miasto do ul.
Akacjowej w Karczewie (2016 r.),
- remont drogi gminnej: ulicy Czerwona Droga w Karczewie (2016 r.),
- budowa dróg gminnych: ulicy Sucharskiego i ulicy Partyzantów w Karczewie (2016 r.),
- przebudowa dróg gminnych na terenie osiedla mieszkaniowego „Częstochowska” w
ulicach: Ireny Maciejewskiej, Jakuba Winczakiewicza, Janusza Kusocińskiego (na odcinku
od ul. Jakuba Winczakiewicza do ul. Częstochowskiej) w Karczewie (2016 r.),
- budowa fragmentów ulic: Ordona, Ignacego Prądzyńskiego i Maurycego Mochnackiego w
Karczewie (rozpoczęto w 2017 r. i jest w trakcie realizacji),
- przebudowa ulicy Chopina w Karczewie (2017 r.),
- przebudowa części ulicy Janusza Kusocińskiego w Karczewie (2017 r.),
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Zagóry oraz w ulicy Piłsudskiego w
Karczewie (2016 r.),
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew (2017 r.),
- budowa infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Karczew w ramach Projektu
18
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-

„Wybierzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”
(rozpoczęto w 2017 r. i jest w trakcie realizacji),
przebudowa i modernizacja boiska piłkarskiego przy ulicy Trzaskowskich w Karczewie
(2015 r.),
budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach (rozpoczęto w
2017 r. i jest w trakcie realizacji),
montaż obiektów małej architektury przy ulicy Redutowej w Karczewie; budowa obiektów
małej architektury przy ulicy Trzaskowskich w Karczewie; budowa obiektów małej
architektury przy ulicy Bema w Karczewie (2017 r.).

CZĘŚĆ II
ANALIZA I OCENA WNIOSKÓW W SPRAWIE SPORZĄDZENIA LUB ZMIAN
PLANÓW MIEJSCOWYCH ORAZ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KARCZEW
1. Wnioski o sporządzenie i o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
W analizowanym okresie nie wpłynęły żadne wnioski o zmianę Studium UiKZP Miasta
i Gminy Karczew.

2. Wnioski o sporządzenie i o zmianę planów miejscowych
W analizowanym okresie wpłynął jeden wniosek o sporządzenie planu miejscowego:
dla działek w miejscowości Całowanie – plan jest w trakcie opracowania.
CZĘŚĆ III
OCENA POSTĘPU W OPRACOWYWANIU PLANÓW MIEJSCOWYCH
STOSOWNIE DO ART. 32 UST. 1 USTAWY O PLANOWANIU I
ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
Jedynie nieznaczna część terenów gminy Karczew jest pokryta obowiązującymi
planami lub znajduje się w granicach, dla których podjęto uchwały o przystąpieniu do ich
sporządzenia.
Łącznie w gminie Karczew obowiązują 3 plany miejscowe, obejmujące w swoich
granicach 49,39 ha, co stanowi 0,06% powierzchni gminy. W okresie 01.01.2014 - 31.01.2018
w gminie Karczew uchwalono 1 plan miejscowy. W trakcie sporządzania są obecnie 4 kolejne
plany miejscowe, obejmujące 115,93 ha (plany te uzyskały pozytywne oceny Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej i zostały przekazane do uzgadniania i opiniowania). Po ich
uchwaleniu obszar gminy objęty planami zwiększy się 4-krotnie, do 165,32 ha, co stanowić
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będzie 2,03 % powierzchni całej gminy i jednocześnie 2,62 % powierzchni gruntów
nieleśnych.







Plany miejscowe w trakcie opracowania:
mpzp dla rejonu położonego w Karczewie w zachodniej części miasta Karczewa,
mpzp dla rejonu położonego na zachód od ul. Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem
Warszawska a zabudową usługowo-produkcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w
Karczewie,
mpzp dla rejonu cmentarza miejskiego w Karczewie,
mpzp dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi
Całowanie, gm. Karczew.

Rozmieszczenie obszarów objętych obowiązującymi planami, planami w trakcie
sporządzania i uchwałami o przystąpieniu do ich sporządzenia ilustruje schemat nr 3.
Konkluzje:
Do roku 2013 polityka przestrzenna gminy Karczew prowadzona była w zasadzie
wyłącznie na drodze wydawania decyzji o warunkach zabudowy. W kadencji od jesieni 2013
widać wyraźny postęp w opracowywaniu planów miejscowych. Jeszcze w 2013 r. gmina
Karczew rozpoczęła tworzenie planów miejscowych, z których uchwalono 2 plany, w tym 1 w
analizowanym okresie czasowym. Kolejne 4 plany są w trakcie opracowania, na etapie
uzgodnień. Wszystkie plany miejscowe są spójne/zgodne ze Studium UiKZP.
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schemat nr 3 - lokalizacje obszarów objętych planami miejscowymi - legenda wg mapy w skali 1:20.000
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CZĘŚĆ IV
ANALIZA I OCENA STOPNIA ZGODNOŚCI STUDIUM Z ART. 10 USTAWY O
PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM STOSOWNIE DO
ART. 32 UST. 3 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM
14 czerwca 2012 roku Rada Miejska w Karczewie uchwaliła „Studium uwarunkowań i
warunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Karczew” określające kierunki
polityki przestrzennej gminy (Uchwała Nr XXVII/225/2012). Dokument ten został w części
obejmującej zachodnią część miasta Karczewa zmieniony 29 marca 2017 roku (Uchwała nr
XXXIII/308/2017).
Ocena aktualności dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Karczew
Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
przyjęte zostało uchwałą Nr XXVII/225/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 czerwca
2012 roku, a więc wykonane zostało w trybie obowiązującej ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku.
Studium to zostało w rejonie zachodniej części miasta Karczewa zmienione.
Studium wskazuje znaczne rezerwy terenowe pod nowe inwestycje, głównie produkcyjne jak
i usługowe (możliwość realizacji około 1.815.600 m2 pow. użytkowej) oraz w mniejszym
stopniu mieszkaniowe (możliwość realizacji około 284.900 m2 pow. użytkowej). Nowe obszary
wskazane pod zabudowę mieszkaniową pozwalają na zwiększenie liczby mieszkańców w gminie
o około 2 tys. nowych mieszkańców.
Generalnie wg obowiązującego Studium rozwój zabudowy przewidywany jest w 2
głównych pasmach zabudowy o układzie północ – południe: pierwszym, wyraźniejszym,
sytuowanym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 801 i drugim, słabszym, wzdłuż wału wiślanego.
Z kolei system terenów otwartych oraz lasów, które Studium wyraźnie chroni przed
zabudową, to pasma samej doliny Wisły, pas dawnych łąk zalewowych dolnego tarasu
zalewowego oraz Mazowiecki Pak Krajobrazowy z jego lasami, łąkami i bagnami.
Zapisany w Studium układ drogowo-uliczny, to przede wszystkim droga krajowa nr 50 z
projektowanym wzdłuż niej jedniami serwisowymi oraz droga wojewódzka nr 801, z częściowo
nowym przebiegiem na odcinku południowym (obwodnica Piotrowic).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa, jakie ustalenia powinny
znaleźć się w Studium UiKZP:
Art. 10. ust 1: W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z:
1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu:
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w Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew znajdują się adekwatne analizy, choć w
niewielkiej części uległy dezaktualizacji w związku z nowymi inwestycjami, które jednak były
zgodne z kierunkami rozwoju gminy;
2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony:
w Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew znajdują się adekwatne analizy;
3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości
zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym
krajobrazu kulturowego:
w Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew znajdują się adekwatne analizy;
4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
w Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew znajdują się adekwatne analizy, jednakże
nie uwzględniają one wpisu do ewidencji WKZ zespołu historycznego centrum Karczewa,
którego dokonano po uchwaleniu Studium;
4a) rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt
krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych:
Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew nie zawiera adekwatnych analiz ponieważ nie
sporządzono dla woj. mazowieckiego audytu krajobrazowego;
5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia:
w Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew znajdują się adekwatne analizy; zostały one
uzupełnione i zaktualizowane w związku ze zmianą Studium w marcu 2017 roku;
6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia:
w Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew znajdują się adekwatne analizy, jednakże
zasięg "obszarów zagrożonych powodzią" będzie docelowo musiał być ponownie
przeanalizowany w związku z przekazaniem Gminie nowo opracowanych map zagrożenia
powodziowego i map ryzyka powodziowego, wskazujących inny zasięg obszaru potencjalnego
zagrożenia powodzią; dane te zostały częściowo zaktualizowane w związku ze zmianą Studium
w marcu 2017 roku;
7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności:
a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,
b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w
ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego,
c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury
technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy,
d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę:
w Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew znajdują się adekwatne analizy; zostały one
uzupełnione i zaktualizowane w związku ze zmianą Studium w marcu 2017 roku;
8) stanu prawnego gruntów:
w Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew znajdują się adekwatne analizy;
9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych:
w Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew znajdują się adekwatne analizy;
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10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych:
w Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew znajdują się adekwatne analizy;
11) występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz
udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla:
w Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew znajdują się adekwatne analizy, chociaż
zaznaczono obszar większy udokumentowanych złóż od zasięgu obecnego; Studium nie zawiera
analiz dotyczących udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku
węgla, jednakże takie kompleksy w granicach gminy Karczew nie występują;
12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych:
w gminie Karczew nie występują tereny górnicze, w Studium UiKZP Miasta i Gminy
Karczew znajdują się adekwatne analizy;
13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami:
w Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew znajdują się adekwatne analizy; od czasu
uchwalenia Studium powstały nowe elementy lokalnych systemów inżynieryjnych, nie wpływają
one jednak na późniejsze zapisy dotyczące kierunków rozwoju infrastruktury technicznej;
14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych:
w Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew znajdują się adekwatne analizy;
15) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej:
w Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew znajdują się adekwatne analizy, jednakże
dotyczą one stanu zagrożenia powodziowego na rok 2012, obecnie przekazano Gminie nowo
opracowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, wskazujące inny
niż dotychczas zasięg obszaru potencjalnego zagrożenia powodzią (w razie całkowitego
zniszczenia wałów; dane te zostały częściowo zaktualizowane w związku ze zmianą Studium w
marcu 2017 roku;
2. W studium określa się w szczególności:
1) uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w ust. 1 pkt
7 lit. d:
a) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w
tym wynikające z audytu krajobrazowego:
Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew zawiera zapisy dotyczące kierunków zmian
w strukturze przestrzennej;
Studium jest zgodne w tym zakresie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Mazowieckiego, przyjętym uchwałą nr 180/14 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014r.;
b) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym
tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy:
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Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew zawiera zapisy dotyczące kierunków
i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów;
3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu
kulturowego i uzdrowisk:
Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew zawiera zapisy dotyczące kierunków ochrony
środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk zgodne ze
stanem istniejącym, w tym także w zakresie form ochrony przyrody;
Studium jest zgodne w tym zakresie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Mazowieckiego;
4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew zawiera nieaktualne zapisy dotyczące
kierunków ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - w
Studium nie uwzględniono wpisania do ewidencji WKZ rejonu historycznego centrum miasta
Karczewa, choć w Studium jest wskazana w tym rejonie strefa ochrony konserwatorskiej do
ustanowienia w planach miejscowych; nieaktualne są również w części wytyczne dotyczące
zasad ochrony w granicach stref ochrony konserwatorskiej;
Studium jest zgodne w tym zakresie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Mazowieckiego;
5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew zawiera zapisy dotyczące kierunków rozwoju
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; problem stwarzają zapisy ograniczające
obszar obsługiwany przez system centralnego ogrzewania do obszaru miasta Karczewa;
Studium generalnie jest zgodne w zakresie rozwoju systemów komunikacji z Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego;
6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym:
Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew zawiera zapisy dotyczące obszarów, na
których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i
ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1:
Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew zawiera zapisy dotyczące obszarów, na
których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;
Studium jest zgodne w tym zakresie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Mazowieckiego;
8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające
przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni publicznej:
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Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew nie wskazuje obszarów dla których
obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
podstawie przepisów odrębnych, ponieważ z zapisów Studium nie wynikają takie konieczności;
9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych
na cele nierolnicze i nieleśne:
Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew nie wskazuje na rysunku obszarów, dla
których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; w
części tekstowej znajdują się ogólne wytyczne w tym zakresie;
10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej:
Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew wskazuje kierunki i zasady kształtowania
rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;
Studium jest zgodne w tym zakresie z nowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego;
11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych:
w Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew wskazano zarówno obszary szczególnego
zagrożenia powodzią (czyli obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest
średnie i wynosi raz na 100 lat) jak i zasięgi zalewu potencjalnego (raz na 20, 50 i 100 lat),
przy czym w zakresie tych ostatnich Studium jest częściowo niezgodne z nowoopracowanymi
Mapami Zagrożenia Powodziowego – Studium wskazuje większy zasięg tych stref;
w Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew nie wskazano obszarów osuwania się mas
ziemnych ponieważ obszary takie nie występują na terenie gminy;
12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny:
w Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew nie wskazano obiektów ani obszarów, dla
których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny ponieważ takowe nie występują
na obszarze gminy;
13) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia
prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o
ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z późn. zm.):
w Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew nie wskazano obszarów pomników zagłady
i ich stref ochronnych, ponieważ takowe nie występują na obszarze gminy;
14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji:
w Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew nie wskazano obszarów wymagających
przekształceń, rehabilitacji lub remediacji – w zakresie rekultywacji w części tekstowej Studium
zawarty jest ogólny zapis o rekultywacji terenów powyrobiskowych;
14a) obszary zdegradowane;
w Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew nie wskazano obszarów zdegradowanych,
ponieważ takie obszary nie występują na terenie gminy;
15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych:
w Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew wskazano tereny zamknięte;
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16) obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb
zagospodarowania występujących w gminie:
w Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew nie wskazano terenów problemowych;
2a. Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone
będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej
100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich rozmieszczenie:
w Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew nie wskazano obszarów na których
rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy
przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w
zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.
3a. Jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2 , w studium określa się obszary, na których mogą być one
sytuowane:
w Studium UiKZP Miasta i Gminy Karczew nie przewiduje się lokalizacji obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
Konkluzje:
Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Karczew jest dokumentem zachowującym aktualność zarówno jeżeli chodzi o zakres
wynikający z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jak i o potrzeby
rozwojowe gminy.
Obowiązujące studium będzie wymagało docelowo częściowej aktualizacji w zakresie:
1. wskazania w studium stref zagrożonych powodzią, w tym potencjalnego zagrożenia
powodzią, w związku z przekazaniem Gminie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego sporządzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej:
nowe mapy zagrożenia powodziowego wskazują inne (mniejsze) niż oznaczone w Studium
obszary potencjalnego zagrożenia powodzią;
2. uwzględnienia w Studium Gminnej Ewidencji Zabytków po jej opracowaniu:
ustanowienie gminnej ewidencji zabytków wymaga wprowadzenia do studium
odpowiednich zapisów, przekładających się w konsekwencji na zapisy planów
miejscowych.

CZĘŚĆ V
ANALIZA I OCENA STOPNIA
ZGODNOŚCI MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z ART. 15 ORAZ ART. 16 UST. 1
USTAWY O PLANOWANIU ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
STOSOWNIE DO ART. 32 UST. 3 USTAWY O PLANOWANIU I
ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
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 Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na obszarze gminy
Karczew w dniu 31 stycznia 2018 r.
Powierzchnia
w ha (obszar
obowiązujący
w I.2018 r.)

Lp.

Nazwa planu

Data uchwalenia

Data publikacji

1.

Mpzp osiedla „Ługi II” w
Karczewie

Uchwała
Nr
XXIV/128/2000
Rady
Miejskiej w Karczewie z
dnia 25 sierpnia 2000 r.

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 1 z dnia 28
stycznia 2001 r.
poz. 3

25,57 ha

2.

Mpzp Gminy Karczew,
obejmującego teren
działek: 609; 620/1; 620/2;
882/2 położonych w
Otwocku Małym w rejonie
ul. Częstochowskiej

Uchwała
Nr
XLIII/393/2013
Rady
Miejskiej w Karczewie z
dnia 3 września 2013 roku

Dz. Urz. Woj. Maz.
z dnia 26 września
2013 r. poz. 9826 .

5,76 ha

3.

Mpzp dla części osiedla
„Ługi II” w Karczewie

Uchwała
Nr
LVI/548/2014
Rady
Miejskiej w Karczewie z
dnia 11 września 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Maz.
z dnia 26 września
2014 r. poz. 8827

18,07 ha

Do grudnia 2013 roku gmina Karczew posiadała 2 obowiązujące miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.
Od stycznia 2014 roku w gminie Karczew uchwalono 1 plan miejscowy.
Łącznie w gminie Karczew obowiązują 3 plany miejscowe, obejmujące łącznie 49,39
ha, co stanowi 0,06% powierzchni gminy.
W dalszej analizie zajęto się na początku planem najstarszym, uchwalonym zgodnie z
ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku, ponieważ on może nie w pełni
odpowiadać obowiązującej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W
kolejnym kroku przeanalizowano plany sporządzone pod rządami ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku, ze względu na zmiany w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, które nastąpiły w okresie, który nastąpił po uchwaleniu
większości z nich.
Jako podstawę przyjęto ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w
postaci obowiązującej w chwili opracowywania niniejszej analizy. Sprawdzono plany pod
kątem zagadnień wymienionych w art. 15 ust. 2 ustawy i określono stopień zgodności wg
następujących kryteriów:
- zagadnienie znalazło swoje odbicie w zapisach planu,
- tak sformułowane zagadnienie nie znalazło pełnego odbicia w zapisach planu,
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zagadnienie nie znalazło swojego odbicia w zapisach planu.
Sprawdzono ww. plany pod kątem wymagań, o których mowa w art. 15 ust. 1 i art. 16
ust. 1 ustawy i określono stopień zgodności wg analogicznych kryteriów:
- wymagania zostały uwzględnione przy sporządzaniu planu,
- wymagania zostały częściowo uwzględnione przy sporządzaniu planu,
- wymagania nie zostały uwzględnione przy sporządzaniu planu.
-

 Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Ocena aktualności zgodności zakresu obowiązujących planów miejscowych z ustawą o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa, jakie ustalenia powinny
znaleźć się w planie miejscowym:
Art. 15 ust. 2: W planie miejscowym określa się obowiązkowo:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania:
tak sformułowane zagadnienie nie znalazło pełnego odbicia w zapisach planu osiedla „Ługi
II” w Karczewie z 2000 roku;
zagadnienie znalazło swoje odbicie w zapisach wszystkich pozostałych planów;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
tak sformułowane zagadnienie nie znalazło pełnego odbicia w zapisach planu osiedla „Ługi
II” w Karczewie z 2000 roku;
zagadnienie znalazło swoje odbicie w zapisach wszystkich pozostałych planów;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
tak sformułowane zagadnienie nie znalazło pełnego odbicia w zapisach planu osiedla „Ługi
II” w Karczewie z 2000 roku; zapisano jedynie zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie
szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz inwestycji mogących pogorszyć stan
środowiska;
zagadnienie znalazło swoje odbicie w zapisach wszystkich pozostałych planów;
3a) zasady kształtowania krajobrazu:
tak sformułowane zagadnienie nie znalazło pełnego odbicia w żadnym z planów ze
względu na brak takiego zagadnienia w ich obszarach;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz
dóbr kultury współczesnej:
zagadnienie nie znalazło swojego odbicia w zapisach żadnego z planów, ponieważ
plany miejscowe nie obejmują żadnych zabytków, dóbr kultury współczesnej ani stref ochrony
konserwatorskiej w swoich granicach;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
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zagadnienie nie znalazło swojego odbicia w zapisach żadnego z planów, ponieważ
plany miejscowe (ani Studium w ich granicach) nie wskazują obszarów przestrzeni publicznej;
6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i
minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w
odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni
biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość
zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na
parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie
zabudowy i gabaryty obiektów:
tak sformułowane zagadnienie nie znalazło pełnego odbicia w zapisach planu osiedla
„Ługi II” w Karczewie z 2000 roku;
zagadnienie znalazło swoje odbicie w zapisach wszystkich pozostałych planów, z
wyjątkiem zapisów dotyczących: miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji, gdyż projekty planów opracowano
przed wprowadzeniem ustawowego wymogu dla takich zapisów;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na
podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych
określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego
województwa:
zagadnienie nie znalazło swojego odbicia w zapisach żadnego z planów, ponieważ
plany miejscowe nie obejmują takich obszarów w swoich granicach;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym:
tak sformułowane zagadnienie nie znalazło pełnego odbicia w zapisach planu osiedla
„Ługi II” w Karczewie z 2000 roku;
zagadnienie znalazło swoje odbicie w zapisach wszystkich pozostałych planów;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy:
tak sformułowane zagadnienie nie znalazło pełnego odbicia w zapisach planu osiedla
„Ługi II” w Karczewie z 2000 roku;
zagadnienie znalazło swoje odbicie w zapisach wszystkich pozostałych planów;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
tak sformułowane zagadnienie nie znalazło pełnego odbicia w zapisach planu osiedla
„Ługi II” w Karczewie z 2000 roku;
zagadnienie znalazło swoje odbicie w zapisach wszystkich pozostałych planów;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
tak sformułowane zagadnienie nie znalazło pełnego odbicia w zapisach planu osiedla
„Ługi II” w Karczewie z 2000 roku;
zagadnienie znalazło swoje odbicie w zapisach wszystkich pozostałych planów;
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12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4:
zagadnienie znalazło swoje odbicie w zapisach planów.
Art. 15 ust. 3. W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb:
1) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości:
zagadnienie nie znalazło swojego odbicia w zapisach żadnego z planów;
2) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej:
zagadnienie nie znalazło swojego odbicia w zapisach żadnego z planów;
3) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:
zagadnienie nie znalazło swojego odbicia w zapisach żadnego z planów;
3a) granice terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a, oraz granice ich
stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu
terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko:
zagadnienie nie znalazło swojego odbicia w zapisach żadnego z planów;
4) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8:
zagadnienie nie znalazło swojego odbicia w zapisach żadnego z planów, ponieważ
plany miejscowe (ani Studium w ich granicach) nie wskazują terenów pod budowę obiektów
handlowych o powierzchni handlowej powyżej 2.000 m2;
4a) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
zagadnienie nie znalazło swojego odbicia w zapisach żadnego z planów ponieważ nie
było konieczności wprowadzania tak sformułowanych ustaleń;
4b) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych
w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o
lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu
państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub
przedsięwzięcia Euro 2012:
zagadnienie nie znalazło swojego odbicia w zapisach żadnego z planów ponieważ nie
było konieczności wprowadzania tak sformułowanych ustaleń;
5) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez
masowych:
zagadnienie nie znalazło swojego odbicia w zapisach żadnego z planów;
6) granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące
prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999
r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady:
zagadnienie nie znalazło swojego odbicia w zapisach żadnego z planów ponieważ
zagadnienie to nie dotyczy obszaru gminy Karczew;
7) granice terenów zamkniętych, i granice stref ochronnych terenów zamkniętych:
zagadnienie nie znalazło swojego odbicia w zapisach żadnego z planów ponieważ
granicami planów nie objęto terenu kolejowego, jedynego terenu zamkniętego w gminie
Karczew;
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8) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie
dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych
oraz pokrycie dachów:
tak sformułowane zagadnienie nie znalazło pełnego odbicia w zapisach planu osiedla
„Ługi II” w Karczewie z 2000 roku;
zagadnienie znalazło swoje odbicie w zapisach wszystkich pozostałych planów;
Ocena aktualności zapisów planistycznych
Lp.

Nazwa planu

Zgodność z ustawą o Planowaniu i Zagospodarowaniu
Przestrzennym i innymi przepisami prawa
Projekt planu wykonano w trybie ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym z 1994r, w znacznej części został on zastąpiony
planem dla części osiedla „Ługi II” w Karczewie

1.

Uwagi do tekstu planu:
z powodu zmienionych wymogów ustawowych treść uchwały nie
wypełnia niektórych obecnych wymogów: nie ustalono części
wskaźników zagospodarowania terenów, w tym maksymalnej
wysokości zabudowy dla terenów MN1, maksymalnej i minimalnej
intensywności zabudowy dla wszystkich terenów, brak ustaleń
dotyczących obsługi komunikacyjnej terenów, wskaźników
parkingowych i zapisów dotyczących miejsc przeznaczonych na
Mpzp osiedla „Ługi II” w parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób
Karczewie
ich realizacji oraz zasad obsługi w infrastrukturę techniczną;
Uwagi do rysunku planu:
nieprecyzyjna zachodnia granica planu – obecnie w tym fragmencie
procedowany jest projekt mpzp;
we fragmencie północno-wschodnim granice planu wykraczają poza
granice administracyjne miasta i gminy Karczew (na obszar
Otwocka);
nieprecyzyjne są fragmenty linii rozgraniczających terenów o różnym
przeznaczeniu, oznaczone linią przerywaną jako „orientacyjne” (teren
20.Kd);
brak linii rozgraniczających pomiędzy terenami poszczególnych
dróg;
Uwagi do tekstu planu:

2.

Mpzp Gminy Karczew, Generalnie treść uchwały wypełnia wymogi ustawy o planowaniu
obejmującego teren działek: i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003r. oraz rozporządzenia
609; 620/1; 620/2; 882/2 w sprawie zakresu projektu planu miejscowego; problemy rodzi zbyt
położonych w Otwocku restrykcyjny zapis dotyczący zasad zaopatrzenia terenu w ciepło;
Małym w rejonie
Uwagi do rysunku planu:
ul. Częstochowskiej
Rysunek wypełnia wymogi ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z 2003r. oraz rozporządzenia w sprawie zakresu
projektu planu miejscowego
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Uwagi do tekstu planu:
Generalnie treść uchwały wypełnia wymogi ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003r. oraz rozporządzenia
Mpzp dla części osiedla w sprawie zakresu projektu planu miejscowego;
„Ługi II” w Karczewie
Uwagi do rysunku planu:

3.

Rysunek wypełnia wymogi ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z 2003r. oraz rozporządzenia w sprawie zakresu
projektu planu miejscowego

Konkluzje:
Obowiązujące plany miejscowe zachowują swoją aktualność. Najstarszy, sporządzony w
trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku, wypełnia dawne przepisy co do
zawartości mpzp, a więc siłą rzeczy nie może wypełniać wszystkich wymogów obecnych.
Jednakże precyzja jego wykonania i skala rysunku 1:1000 oraz fakt, że obejmuje on tereny w
większości zainwestowane powoduje, że można stwierdzić aktualność tej jego części, która
pozostaje obowiązującą.
Wszystkie plany miejscowe są spójne/zgodne ze Studium UiKZP.
Sugeruje się opracowanie kolejnych planów miejscowych, w pierwszej kolejności
umożliwiających powstanie miejsc pracy na miejscu, w gminie.

CZĘŚĆ VI
WIELOLETNIE PROGRAMY SPORZADZANIA PLANÓW MIEJSCOWYCH W
NAWIĄZANIU DO USTALEŃ STUDIUM STOSOWNIE DO ART. 32 UST. 1 USTAWY
O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
Nieznaczny obszar gminy Karczew objęty jest obowiązującymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego – ich obszar stanowi 0,06% powierzchni gminy. Obecnie
procedowane są 4 kolejne plany miejscowe, na zaawansowanym etapie procedury planistycznej.
Jak wykazano powyżej, aktualność zapisów planów obowiązujących jest dostateczna.
Dla usprawnienia sposobu prowadzenia polityki przestrzennej opracowano program
sporządzania planów miejscowych. W programie nie uwzględniono planów już
opracowywanych, dla których potrzeba ich sporządzenia jest oczywista i pilna.
Plany miejscowe, które wymagają najpilniejszego sporządzania to :






mpzp dla rejonu ulic Żaboklickiego i Częstochowskiej w Karczewie,
mpzp dla rejonu położonego na południe od „Wspólnoty Pastwiskowej”,
mpzp dla rejonów wzdłuż drogi krajowej nr 50,
mpzp dla rejonów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 801.
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Plany miejscowe, które należy sporządzić w drugiej kolejności:

 mpzp dla rejonów rozwojowych w pasie nadrzecznym w zachodniej części gminy,
 mpzp dla pasma osadniczego położonego na południowy-wschód od Karczewa,
 mpzp dla rejonu osadniczego położonego na południowy-zachód od Karczewa.
W trzeciej kolejności należy opracować plany miejscowe dla pozostałych nowych
terenów inwestycyjnych wyznaczonych w Studium. Potrzeba opracowania kolejnych planów
miejscowych wynika ze złożonych licznych wniosków mieszkańców o wydanie decyzji o
warunkach zabudowy.
Kolejność oraz czas sporządzania zmian w obowiązujących dokumentach
planistycznych oraz sporządzenie nowych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego powinno być uzależnione od możliwości finansowych gminy.

Uwzględniając powyższe wnioski rekomenduję Radzie Miejskiej w Karczewie
podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium i planów miejscowych.
Burmistrz Karczewa

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska
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w zagospodarowaniu
gminy Karczew
skala

AG

Z

AG

Z
Z

AG

Z
UM

Z

AG

AG

Z
Z

AG

Z
UM

Z

US

US

US
Z

AG1
US

US

L E G E N D A D O Z M I A N Y S T U D I U M:
GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ STUDIUM

I-AG1

I-ZN

1:20.000

Z
Z

AG

Z
UM

AG

AG

AG1

przestrzennym

US

US
Z

AG1
US

US

US

US
Z

US

L E G E N D A D O Z M I A N Y S T U D I U M:

L E G E N D A D O Z M I A N Y S T U D I U M:

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ STUDIUM

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ STUDIUM

ZI

I-ZI
I-ZN

I-UM
I-AG1

I-AG1

I-US

I-AG1
I-US

I-US

ZN

I-US

L E G E N D A D O Z M I A N Y S T U D I U M:
GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ STUDIUM
STREFY FUNKCJONALNE

I - STREFA MIEJSKA (wg oryginalnej legendy)

KIERUNKI ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW:

U/M - TERENY MIESZKANIOWO-USŁUGOWE (wg oryginalnej legendy)

US - TERENY USŁUG SPORTU I REKREACJI (wg oryginalnej legendy)

AG1 - TERENY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ (wg oryginalnej legendy)

ZN - TERENY ZIELENI TOWARZYSZĄCEJ CIEKOM WODNYM (wg oryginalnej legendy)
ZI - TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ (wg oryginalnej legendy)

PROJEKTOWANE SKRZYŻOWANIE NA DRODZE GP (wg oryginalnej legendy)

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
KOMUNIKACJA:
ISTNIEJĄCE WAŻNIEJSZE DROGI PUBLICZNE KLASY LOKALNEJ (wg oryginalnej legendy)
POSTULOWANE WAŻNIEJSZE DROGI PUBLICZNE KLASY LOKALNEJ (wg oryginalnej legendy)
OBIEKTY I OBSZARY CHRONIONE
OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI:
PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA POWODZI RAZ NA 100 LAT (wg oryginalnej legendy)

plany miejscowe:
obowiązujące
w trakcie opracowania
obszary chronione na podstawie przepiów odrębnych:
obszar wpisany do Ewidencji WKZ
złoża kopalin
funckja zabudowy w Decyzjach o Warunkach Zabudowy:
bud.mieszkalne wielorodzinne
bud. mieszkalne jednorodzinne
bud. mieszkalne jednorodzinne i gosp-garażowe
bud. mieszkalne jednorodzinne i produkcyjne
bud. mieszkalne jednorodzinne i usługowe
bud. usługowe
bud. usługowe i magazynowo-składowe
bud. produkcyjne
bud. związane z produkcją rolną (szklarnie, fermy)
bud. gospodarcze i garażowe
obiekty inf. technicznej, parkingi, drogi
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Burmistrz Karczewa
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Plany miejscowe
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