
 

 

Zmiany wprowadzone do tekstu Studium, oznaczone w ujednoliconym tekście 

pogrubioną kursywą: 

 

1. W rozdziale XV.3. „Cele i kierunki rozwoju gminy” pkt 3 dodaje się zapis: „...poprawę bazy 

oświatowej, w tym sportowo-rekreacyjnej, ...” 

 

2. Rozdział XXI. Zasady gospodarki przestrzennej dotyczące obszarów zabudowanych otrzymuje 

brzmienie: 

„Wyróżnia się następujące rodzaje obszarów zabudowanych: 

- obszary wielofunkcyjne: zabudowy mieszkaniowej, letniskowej, usług, w tym usług 

ponadpodstawowych, 

- obszary obsługi transportu samochodowego, 

- obszary prowadzenia intensywnej działalności gospodarczej, w tym przemysłu, 

- obszary zabudowy letniskowej, 

- tereny sportu i rekreacji, dla potrzeb szkół, z zachowaniem walorów przyrodniczych 

lasu. 

1.  Obszary wielofunkcyjne: zabudowy mieszkaniowej, letniskowej, usług, w tym usług 

ponadpodstawowych 

Na terenie gminy Kołbiel występuje przeważnie zabudowa mieszkaniowa, głównie 

zagrodowa. Duży udział stanowi również zabudowa letniskowa. Zabudowa wielorodzinna i 

jednorodzinna osiedlowa występuje głównie w miejscowości Kołbiel. Na terenie gminy 

Kołbieł wyróżnia się następujące formy usług: 

- zabudowa usługowa o charakterze publicznym, niezbędna do prawidłowej obsługi 

ludności (administracja, banki, służby bezpieczeństwa, oświata podstawowa i 

ponadpodstawowa, zdrowie i opieka społeczna, kultura), 

- pozostała zabudowa usługowa zlokalizowana pośród ciągów mieszkaniowych. 

Proponuje się adaptację istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej z 

możliwością jej modernizacji i rozbudowy. Dopuszcza się uzupełnianie zabudowy na 

wolnych terenach położonych przy ciągach komunikacyjnych i wyposażonych w obiekty i 

urządzenia infrastruktury technicznej. Zaleca się powiększenie programu usług publicznych 

o usługi ponadlokalne. 

Adaptuje się tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej nie oznaczone na rysunku 

studium. Pośród zabudowy nie przewiduje się lokalizacji zabudowy usługowej szczególnie 

szkodliwej dla środowiska lub mogącej pogorszyć stan środowiska. 

2.  Obszary obsługi transportu samochodowego 

Lokalizację tego obszaru proponuje się w południowo-zachodniej części 

miejscowości Kołbiel, przy projektowanym węźle komunikacyjnym. 

3.  Obszary zabudowy letniskowej 



Zasady dotyczące rozwoju funkcji letniskowej, wypoczynkowej i turystycznej zostały 

opisane w rozdziale XIX ust. 3. 

4.  Obszary  prowadzenia intensywnej działalności gospodarczej, w tym przemysłu 

Koncentracja działalności przemysłowej pozostanie w miejscowości Kołbiel. 

Adaptuje się istniejące zagospodarowanie terenów przemysłowych, w tym również 

niewielkich zakładów nie oznaczonych na rysunku studium, z możliwością ich modernizacji 

i rozbudowy. 

Proponuje się nowe tereny przeznaczone do działalności gospodarczej wskazane na 

zał. Nr 5 w skali 1:25000 pt. „Kierunki”. 

Dopuszcza się zmianę funkcji i przekształcenie istniejących zakładów 

przemysłowych pod warunkiem zachowania zasad ochrony środowiska wymienionych w 

rozdziale XVI. 

5.  Tereny sportu i rekreacji dla potrzeb szkół 

Proponuje się teren w miejscowości Kołbiel, obejmujący działkę nr 406/25, którą 

stanowi las i użytki rolne. 

5.1.  Ustalenia dotyczące kierunków zmian w strukturze przestrzennej i w przeznaczeniu 

terenu. 

Podstawowe przeznaczenie terenu to tereny sportu i rekreacji dla potrzeb szkół. Przy 

lokalizacji obiektów musi być uwzględniona lokalizacja urządzeń infrastruktury i 

komunikacji wewnętrznej. Proponowana funkcja terenu jest inwestycją celu publicznego o 

znaczeniu lokalnym. 

5.2.  Ustalenia dotyczące kierunków i wskaźników zagospodarowania oraz użytkowania 

terenu. 

Dopuszcza się lokalizację takich obiektów sportowych rekreacyjnych jak: basen 

kryty, boiska, korty, ścieżki zdrowia, amfiteatr itp. Proponuje się urządzenie ścieżek 

dydaktycznych wykorzystując walory terenów leśnych. Dopuszcza się lokalizację małej 

architektury np. altany wykorzystywane do prowadzenia  „zielonych lekcji” oraz place 

zabaw. Dla małej architektury postuluje się zastosowanie naturalnych materiałów: drewno, 

ziemia, kamień. Maksymalna powierzchnia przeznaczona do zagospodarowania sportowo-

rekreacyjnego nie może przekraczać 65% powierzchni działki. Dla budynków, urządzeń i 

innych obiektów należy zastosować technologię konieczną do spełnienia danej funkcji, 

zapewniającą bezpieczeństwo użytkowników; architekturę i kolorystykę wpisującą się w 

krajobraz leśny. W granicach terenu należy zlokalizować parking. Komunikacja wewnętrzna 

poprzez układ wewnętrznych dróg zapewniających dojazd do obiektów kubaturowych oraz 

ścieżek nieutwardzonych. 

5.3.  Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu kulturowego. 

Projektowane urządzenia należy lokalizować, w miarę możliwości, na terenie 

niezadrzewionych, lub porośniętym roślinnością o małej wartości przyrodniczej. Wycinkę 



drzew ograniczyć do niezbędnej, koniecznej do lokalizacji obiektów i zachowania 

bezpieczeństwa użytkowników. Na terenie zadrzewionym, nie przeznaczonym dla lokalizacji 

wyżej wskazanych obiektów należy prowadzić gospodarkę leśną polegającą na ochronie 

terenu. Nie należy uszczuplać terenu. Ewentualne nasadzenia drzew należy prowadzić z 

rodzimych gatunków stosownych do siedliska. Lokalizowane urządzenia nie powinny 

stanowić agresywnej dominanty w krajobrazie. 

Teren położony jest w Nadwiślańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. 

 

5.4.  Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

Na terenie działki nie istnieją zabytki oraz inne obiekty dziedzictwa kulturowego.  

5.5.  Ustalenia dotyczące kierunków rozwoju systemów kanalizacji i infrastruktury 

technicznej. 

Przedmiotowy teren winien być zaopatrywany w media z istniejących zbiorczych 

systemów gminnych. Wyposażenie terenu w wodę, odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w 

energię elektryczną należy zorganizować poprzez wybudowanie przyłączy do istniejących 

sieci doprowadzonych do terenu działki. Możliwość odprowadzania ścieków do szczelnych 

zbiorników. Ustala się selektywną zbiórkę odpadów i zorganizowany system wywozu do 

obiektu utylizacji zgodnie z planem gospodarki odpadami. Postuluje się urządzenie jednego 

miejsca „socjalnego”, w miarę możliwości blisko granic terenu. 

5.6.  Ustalenia dotyczące kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej. 

Zmiana przeznaczenia terenu na cele nierolnicze i nieleśne winna objąć maksymalnie 

70% terenu działki. Pozostały obszar działki należy pozostawić w dotychczasowym 

użytkowaniu, bez prawa zabudowy. Dla całego obszaru działki należy sporządzić zmianę 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołbiel.” 

 

3. Rozdział XXII. Kierunki rozwoju obszarów osadniczych - Kierunki rozwoju dotyczące 

infrastruktury społecznej otrzymuje brzmienie: 

„Ze względu na niedostatecznie rozwiniętą sieć wielu urządzeń obsługi ludności na 

terenie gminy, istnieje pilna potrzeba ich uzupełnienia lub realizacji nowych. Dotyczy to 

przede wszystkim usług z zakresu inwestycji celu publicznego: przedszkola, szkoły, 

administracja. Konieczne jest urządzenie terenów sportu i rekreacji dla potrzeb szkół. 

Proponuje się jego lokalizację w miejscowości Kołbiel na terenie leśnej działki będącej 

własnością Gminy. 

W handlu, gastronomii i rzemiośle nie jest możliwe przewidywanie ich rozwoju do 

optymalnych wskaźników, gdyż w gospodarce rynkowej będzie to uzależnione od 

warunków gospodarczych, od podaży i popytu, od zamożności mieszkańców oraz od 

opłacalności w danym czasie i w danej branży. 

Ze względu na szybki rozwój transportu samochodowego, turystyki samochodowej i 

motoryzacji, powstaną usługi z tym związane. Będą to m.in. stacje paliw, stacje obsługi 



samochodów, motele- parkingi, mała gastronomia, drobny handel, rzemiosło usługowe itp. 

Lokalizacje tych usług proponuje się przy istniejącej drodze: krajowej nr 50 Kołbiel-Mińsk 

Maz. oraz przy drogach powiatowych.” 

 

4. Rozdział XXVI. Obszary objęte obowiązkiem sporządzania planów miejscowych otrzymuje 

brzmienie: 

„Na obszarze gminy Kołbiel obowiązują: 

- "Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Kołbiel” - I etap. Uchwała Nr 

XXVIII/211/2002 Rady Gminy w Kołbieli z dnia 5 marca 2002r. (Dziennik Urzędowy 

Województwa Mazowieckiego Nr 125 poz. 2839 z dnia 14 maja 2002). 

- "Miejscowy Plan Zagospodarowania  Przestrzennego gminy Kołbiel". Uchwała Nr 

XX/142/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25 stycznia 2005r. 

 Zmiany w w/w planach muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującą procedurą 

dot. opracowania planu po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy”.” 


