UCHWAŁA NR 6.XXX.2021
RADY GMINY WIĄZOWNA
z dnia 26 stycznia 2021 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pn. „Malcanów Mazowiecka - Jeździecka”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia
pn. „Malcanów Mazowiecka - Jeździecka”.

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

2. Granicę obszaru objętego planem ilustruje załącznik do uchwały, sporządzony w skali 1:4500.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Cholewa
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Załącznik do uchwały Nr 6.XXX.2021
Rady Gminy Wiązowna
z dnia 26 stycznia 2021 r.

LEGENDA
GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO UCHWAŁĄ

SKALA 1:4500
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Uzasadnienie
W oparciu o obowiązek wynikający z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oceniono stopień zgodności przewidywanych
rozwiązań z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wiązowna. Z analiz, o których mowa wyżej wynika, co następuje:
I. OBSZAR OBJĘTY ANALIZĄ
Obszar przewidziany do objęcia planem miejscowym zajmuje powierzchnię ok. 36 ha i położony jest
południowej części obrębu geodezyjnego Malcanów. Teren opracowania jest ograniczony od strony zachodniej
drogą publiczną ul. Jeździecką (droga gminna nr 270831W), od strony południowej granicą obrębu
ewidencyjnego Malcanów, a od strony wschodniej gruntami ewidencyjnie leśnymi. Obszar objęty uchwałą
został wyznaczony w sposób uwzględniający granice już uchwalonego planu miejscowego pn. Malcanów
Akacjowa oraz obszary rozpoczętych procedur planistycznych (projektowane plany pn.: Malcanów Jeździecka Letnia oraz Dzieciniec - Malcanów) – stanowi więc uzupełnienie już prowadzonych prac planistycznych.
Według ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wiązowna, analizowany obszar znajduje się w większości w granicach terenów funkcjonalnych
przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (w obrębie których Studium dopuszcza
lokalizację nieuciążliwych usług). Jedna z działek wskazanych do objęcia procedurą planistyczną znajduje się
w granicach terenu wskazanego pod zabudowę usług publicznych oraz usług sportu i rekreacji.
II. STAN ISTNIEJĄCY – SPECYFIKA TERENU
Północna część obszaru analizowanego obejmuje teren miejscowości Malcanów – zabudowa, posiadająca
charakter głównie siedliskowy, skoncentrowana jest wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W (ul. Mazowiecka).
Charakter tej zabudowy podlega stopniowemu przekształcaniu w tereny średnio intensywnej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Nowa zabudowa powstająca w obrębie tego obszaru to przede wszystkim
budynki mieszkalne jednorodzinne w formie wolnostojącej. W granicach terenu objętego uchwałą
zlokalizowane są również budynki użyteczności publicznej (OSP Malcanów, sklep spożywczy).
W południowej część obszaru dominują tereny niezainwestowane – zgodnie z ewidencją gruntów
i budynków to w większości użytki rolne klas IV-VI oraz grunty zadrzewione i zakrzewione, a także rowy.
W obszarze objętym uchwałą nie znajdują się grunty rolne ani leśne, które wymagałyby uzyskania zgody
na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne w procedurze planistycznej.
Pomimo dużej części obszarów niezabudowanych w zasięgu opracowania, istniejące podziały geodezyjne
wskazują, że obszar właściwie utracił już swój pierwotny – rolniczy charakter. Atrakcyjna lokalizacja oraz
dostępność komunikacyjna sprawiają, że obszar ma dużą szansę przekształcić się w strefę mieszkaniową,
uzupełnioną nieuciążliwymi usługami.
Podstawową obsługę komunikacyjną analizowanego obszaru zapewniają: droga publiczna ul. Mazowiecka
(droga powiatowa nr 2709W), przecinająca obszar w części północnej oraz droga publiczna ul. Jeździecka
(droga gminna nr 270831W), stanowiąca zachodnią granicę planu. Na terenie objętym sporządzeniem planu
miejscowego występują podstawowe sieci uzbrojenia technicznego (sieć wodociągowa, elektroenergetyczna
i telekomunikacyjna). Przez analizowany obszar przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego
napięcia.
Omawiany obszar leży w graniach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
III. ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANISTYCZNYCH
W obrębie obszaru objętego analizą nie obowiązują ustalenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Do 31.12.2003 r. obowiązywał plan ogólny zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony
uchwałą Nr 25/V/94 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Stoł. Warszaw. Nr 22,
poz. 193 z dnia 30.11.1994 r.).
W granicach obszaru objętego opracowaniem ustalenia planu ogólnego wskazywały następujące
przeznaczenia:
- tereny położone wzdłuż ul. Mazowieckiej - tereny rolne nie wyłączone planem z zabudowy kubaturowej,
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udostępniane pod inwestowanie związane z działalnością rolniczą, w tym adaptacja zainwestowania
(9.A.15.RPZ, 9.A.28.RPZ, 9.A.31.RP0,3, 9.A.32.RPZ), tereny rolne i lasów czasowo bez prawa zabudowy,
docelowo teren rolny z dopuszczeniem inwestowania kubaturowego na działkach ok. 1500 m2,
(9.A.19.RPL(RPZL)), tereny rolne, preferowane dla koncentracji po perspektywie planu zabudowy
mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej (symbol 9.A.33.RPZ(MN)), tereny rolne, preferowane dla koncentracji
po perspektywie planu zabudowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej o zwiększonym normatywie
powierzchniowym działek i usług jako funkcji uzupełniającej (9.A.20.RPZ(MNU), 9.A.22.RPZ(MNU)), teren
usług elementarnych (9.A.21.Ue) oraz teren komunikacji (parking) i usług z zakresu obsługi ruchu
turystycznego (9.A.24.KSu+UT);
- pozostałe tereny - tereny o funkcji rolniczej wyłączone planem z zabudowy kubaturowej (RPo), teren rolny,
adaptacja obecnego użytkowania do czasu uzyskania odpowiednich zgód na zmianę przeznaczenia
(9.A.34.RPL0,5 (RPZL)), teren rolny z dopuszczoną realizacją zainwestowania kubaturowego związanego
z rolniczą funkcją terenu (9.A.35.RP0,5).
Układ komunikacyjny oparty był przede wszystkim na drodze lokalnej układu podstawowego oznaczonej
symbolem 18.TD-V (obecna ul. Mazowiecka) oraz drodze lokalnej uzupełniającej układ podstawowy o symbol
25a.TDu (obecna ul. Jeździecka). Ponadto plan wskazywał projektowaną drogę, biegnącą od skrzyżowania ul.
Mazowieckiej z ul. Kotliny w kierunku południowym, a następnie wzdłuż granicy obrębu ewidencyjnego
Malcanów - droga oznaczona symbolem 25b.KD opisana jako ogólnodostępna droga wewnętrzna.
IV. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ
Celem opracowania przedmiotowego planu miejscowego jest stworzenie możliwości rozwoju zabudowy
w terenie o dużym potencjale inwestycyjnym, w tym określenie jednolitych zasad kształtowania nowej
zabudowy. Istotnym zadaniem sporządzanego planu miejscowego będzie wyznaczenie granic podstawowego
układu komunikacyjnego, zapewniającego obsługę istniejących i przyszłych terenów mieszkaniowych oraz
terenów o funkcji usługowej.
Szczegółowe wskaźniki i warunki zagospodarowania terenu zostaną określone na dalszym etapie
sporządzania planu miejscowego – w sposób zapewniający zgodność z ustaleniami obowiązującego studium.
Zakres sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie zgodny z art. 15 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
V. STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
WIĄZOWNA
Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wiązowna, zatwierdzonym uchwałą Nr 85.XVI.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 października 2011 r.,
zmienionym uchwałą Nr 66.LIV.2014 z dnia 28 maja 2014 r., uchwałą Nr 127.XVI.2015 z dnia 30 października
2015 r., uchwałą Nr 205.LI.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. oraz uchwałą nr 107.LIX.2018 z dnia 28 sierpnia
2018 r., omawiany obszar znajduje się w obrębie wydzieleń oznaczonych symbolami: 16.02.MN, 16.03.MN,
16.05.MN, 16.06.MN (tereny przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne) oraz 16.01.UR,RS
(tereny wskazane pod zabudowę usług publicznych oraz usług sportu i rekreacji). Według ustaleń Studium,
funkcja mieszkaniowa to wiodący kierunek zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie gminy, który może
być uzupełniany wprowadzaniem nieuciążliwych usług. Studium wskazuje również na konieczność
zabezpieczenia terenów przeznaczonych na cele dróg publicznych.
Przewidywane rozwiązania planu miejscowego nie naruszą ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna.
VI. ZASADNOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU
Obszar objęty analizą stanowił będzie uzupełnienie obecnie prowadzonych w tym rejonie gminy procedur
planistycznych, co pozwoli na wypracowanie spójnych rozwiązań przestrzennych.
W przypadku omawianego obszaru, podstawową przyczyną opracowania planu miejscowego jest ustalenie
racjonalnych zasad zagospodarowania. Uchwalenie planu miejscowego daje możliwość stworzenia jednolitych
ustaleń dotyczących parametrów nowej zabudowy, pozwalających na harmonijny i zrównoważony rozwój tego
obszaru. Opracowanie planu pozwoli wypracować spójne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenów, a co za tym idzie, zapewni możliwość zagospodarowania w sposób zorganizowany i przewidywalny
dla potencjalnych inwestorów. Celem planu jest także określenie podstawowego układu komunikacyjnego,
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pozwalającego na właściwą obsługę obecnych i przyszłych nieruchomości, dającego jednocześnie możliwość
racjonalnego rozwoju gminnej sieci infrastruktury technicznej.
Za sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przemawiają także aspekty
ekonomiczne. Sporządzenie planu może potencjalnie wpłynąć na wzrost wartości nieruchomości położonych
w obszarze opracowania planu oraz przyspieszyć rozwój zabudowy na tym terenie. Przewiduje się,
że uchwalenie planu miejscowego może w dłuższej perspektywie przynieść dodatkowe wpływy do budżetu
Gminy z tytułu opłaty planistycznej czy wzrostu podatku od nieruchomości.
Po przeprowadzeniu analizy dostępnych dokumentów planistycznych oraz podjętej w dniu 26 marca 2019 r.
uchwały Nr 30.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, w świetle obowiązujących przepisów należy stwierdzić, że przystąpienie do planu jest
uzasadnione.
Przewodniczący Rady
Andrzej Cholewa
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