
Uwarunkowania i zakres zmiany studium. 

 

 

Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kołbiel” obejmuje działkę nr 406/25 w miejscowości Kołbiel. 

Po przeanalizowaniu uwarunkowań dla tego terenu wynikających w 

szczególności z: 

1. dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 

2. stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 

3.  stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 

wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4. stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5. warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; 

6. zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 

7. potrzeb i możliwości rozwoju gminy; 

8. stanu prawnego gruntów; 

9. występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów 

odrębnych; 

10. występowania obszarów naturalnych zagrożeń ekologicznych; 

11. występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych; 

12. występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów 

odrębnych; 

13. stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 

uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki 

odpadami; 

14. zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych 

stwierdzono, że nie wymagają one uzupełnień lub rozszerzenia ich zakresu, o którym 

jest mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

 

Uwarunkowania dla terenu działki nr 406/25: 

1. Sposób użytkowania terenów - las i użytki rolne. 

2. Własność – Gmina Kołbiel. 



3. Zainwestowanie - niezainwestowany teren leśny graniczący z większym 

kompleksem lasu i terenami zabudowy usługowej i mieszkaniowej.  

4. Obszary chronione zgodnie z przepisami odrębnymi - Las nie jest lasem 

ochronnym. Lasy w granicach miejscowości nie są zbyt cenne przyrodniczo ze 

względu na przewagę siedlisk ubogich, borowych i młody wiek drzewostanów. 

Odgrywają dużą rolę jako tereny zielone mogące służyć mieszkańcom do 

wypoczynku. Teren położony jest w granicach Nadwiślańskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. Przewidywana zmiana funkcji nie narusza zakazów 

w sposobie zagospodarowania terenów Obszaru. 

5. Teren nie ma zmiany przeznaczenia gruntów na cele nieleśne.  

6. Zamierzenia Gminy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego - Gmina 

ma zamiar przeznaczyć analizowany teren dla realizacji inwestycji celu 

publicznego polegającej na budowie obiektów budowlanych sportowych i 

rekreacyjnych dla potrzeb szkół w miejscowości Kołbiel. 

 

Przy zmianie Studium polegającej na uzupełnieniu o pojedyncze ustalenia, 

jest obowiązek opracowania ujednoliconej formy projektu studium z wyróżnieniem 

projektowanej zmiany zarówno w części tekstowej jak i graficznej. Forma 

ujednolicona stanowi załącznik do uchwały; jest również wykładana do publicznego 

wglądu. 

Od 1998 roku, tj. od uchwalenia Studium opracowano i uchwalono dokumenty prawa 

miejscowego: 

1. "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). 

2. "Miejscowy Plan Zagospodarowania  Przestrzennego gminy Kołbiel". Uchwała 

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

3. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kołbiel na lata 2004-2011. 

W opracowaniu formy ujednoliconej części tekstu „Kierunki” oraz rysunków 

„Uwarunkowania” i „Kierunki” uwzględniono kierunkowe działania zawarte w w/w 

dokumentach oraz najważniejsze zrealizowane inwestycje. Są one zgodne z celami i 

kierunkami działań proponowanymi w Studium, a jako już zrealizowane nie mogą być 

przedmiotem dalszych ustaleń. Do najważniejszych z nich należą: 



-opracowania planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy w 

granicach administracyjnych, 

-budowa wiejskich wodociągów zbiorczych na terenie całej gminy, 

-realizacja programu gospodarki odpadami, 

-budowa budynku dla Urzędu Gminy. 

 

Zmiana Studium obejmująca działkę nr 406/25 w miejscowości Kołbiel zawiera 

zakres zgodny z art. 10 ust. 2 w/w Ustawy, w tym: 

1. nie występują uzdrowiska, o których jest mowa w pkt. 3 przytoczonego wyżej 

artykułu; 

2. nie występują dobra kultury współczesnej, o których jest mowa w pkt. 4 

przytoczonego wyżej artykułu; 

3. nie występują obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów 

zawierających zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o 

znaczeniu krajowym, o których jest mowa w pkt. 7 przytoczonego wyżej artykułu; 

4. nie występują obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2, o których jest mowa w pkt. 8 przytoczonego wyżej 

artykułu; 

5. nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się 

mas ziemnych, o których jest mowa w pkt. 11 przytoczonego wyżej artykułu; 

6. nie występują obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar 

ochronny, o których jest mowa w pkt. 12 przytoczonego wyżej artykułu; 

7.  nie występują obszary pomników zagłady, o których jest mowa w pkt. 13 

przytoczonego wyżej artykułu. 

 

   

 

 

 

 


