
UCHWAŁA NR 37.XLVIII.2022 
RADY GMINY WIĄZOWNA 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pn. "Duchnów Aktywizacja Gospodarcza" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 14 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pn. "Duchnów Aktywizacja Gospodarcza", przyjętego uchwałą nr 22.LII.2018 Rady 
Gminy Wiązowna z dnia 30 stycznia 2018 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2018 r. pozycja 1987. 

2. Zmiana planu miejscowego obejmie wyłącznie część tekstową uchwały, o której mowa 
w ust. 1 i dotyczyć będzie zmiany regulacji w zakresie możliwości lokalizacji urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii. 

§ 2. Granice obszaru objętego projektem zamiany planu odpowiadają granicom obowiązującego 
planu miejscowego i przedstawione są na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Andrzej Cholewa 
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GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO UCHWAŁĄ

LEGENDA

SKALA 1:7000 OBRĘB: DUCHNÓW

Załącznik do uchwały Nr 37.XLVIII.2022

Rady Gminy Wiązowna 

z dnia 29 marca 2022 r.
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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 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Duchnów 
Aktywizacja Gospodarcza 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 WRAZ Z ANALIZĄ DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH 
USTALEŃ PLANISTYCZNYCH 

Obszar obowiązującego planu miejscowego podlegającego zmianie zajmuje powierzchnię ok. 
76,6 ha i położony jest w granicach obrębu ewidencyjnego Duchnów. Zlokalizowany jest 
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej A2. Plan miejscowy, w dominującym zakresie, ustala na 
tym obszarze tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, w tym 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Uzupełnieniem dla wspomnianego 
przeznaczenia są tereny przewidziane pod rozwój układu komunikacyjnego.  

Według ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wiązowna, analizowany obszar znajduje się w granicach terenów 
o symbolach 5.01.PU,UC oraz 5.02.PU,UC wraz z układem dróg o znaczeniu krajowym i lokalnym. 

II. STAN ISTNIEJĄCY – SPECYFIKA TERENU 
Obszar objęty analizą to teren o stosunkowo małej intensywności istniejącej zabudowy, która 

zlokalizowana jest głównie w jego północnej części. Występują tam obiekty usługowe oraz 
produkcyjne. W północno-zachodniej części obszaru przebiega autostrada A2, a w odległości ok. 
0,3 km od północno-wschodniej granicy planu zlokalizowany jest Węzeł "Konik". W najbliższym 
czasie, z uwagi na oddanie do użytkowania ww. autostrady prognozuje się zintensyfikowanie działań 
inwestycyjnych w tym rejonie. Omawiany obszar w niewielkiej części leży w graniach Warszawskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

III. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ 
Zmiana planu miejscowego ma stanowić fragmentaryczną zmianę części tekstowej uchwały 

nr 22.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Duchnów Aktywizacja Gospodarcza", w szczególności 
§12 ust. 7 uchwały. Zmiana planu ma dotyczyć wyłącznie części tekstowej uchwały, a zatem część 
graficzna obowiązującego planu miejscowego nie ulegnie zmianie. 

Opracowanie zmiany planu stworzy możliwość rozwoju zabudowy usługowej, magazynowej 
i produkcyjnej w sposób uwzględniający aktualne regulacje prawne dotyczące urządzeń 
wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Dnia 30 października 2021 r. dokonano zmiany 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ramach której dopuszczono rozwój 
urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1000 kW, 
zlokalizowanych na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas V, VI, VIz i nieużytki, a także 
budowę urządzeń innych niż wolnostojące (niezależnie od mocy i źródła energii), bez konieczności 
wskazywania lokalizacji takich obiektów w Studium. Daje to szansę na powstawanie inwestycji, 
których zaopatrzenie w ciepło bazować będzie na odnawialnych źródłach energii, w tym np. poprzez 
instalowanie urządzeń fotowoltaicznych na dachach budynków produkcyjnych, magazynowych lub 
usługowych. 

Obecne zapisy planu miejscowego, dostosowane głównie do regulacji obowiązujących w okresie 
procedowania planu miejscowego, dopuszczają jedynie lokalizację mikroinstalacji oraz małych 
instalacji o mocy nie przekraczającej 100 kW wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii 
(za wyjątkiem elektrowni wiatrowych). Moc urządzeń, które są możliwe do zainstalowania jest więc 
znacznie ograniczona i nie pozwoli na powstawanie większych inwestycji, których głównym źródłem 
energii będą indywidualne źródła odnawialne. 

Zakres i poziom dopuszczeń określony zostanie na dalszym etapie sporządzania planu 
miejscowego. 
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IV. STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM 
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 
WIĄZOWNA 

W zakresie przeznaczenia terenu zmieniany plan jest zgodny 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. Przewidywane rozwiązania zmiany planu miejscowego nie naruszą ustaleń Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna. 

V. ZASADNOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA ZMIANY PLANU 
Opracowanie zmiany planu pozwoli na zapewnienie dalszego efektywnego i ekonomicznego 

rozwoju funkcji usługowej, przemysłowej i magazynowej, poprzez doprecyzowanie zagadnień 
związanych z powstawaniem urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, w tym 
w szczególności promieniowania słonecznego. Niektóre regulacje krajowe oraz europejskie dążą 
w kierunku ograniczania barier dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, co związane jest przede 
wszystkim z koniecznością dywersyfikacji źródeł energii oraz stopniowym ale systematycznym 
zmniejszaniem znaczenia paliw kopalnych w produkcji energii. Zapisy zmiany planu będą 
dostosowane do aktualnej potrzeby rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Po przyjęciu zmiany 
planu miejscowego przewiduje się, że nastąpi zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej działek, co 
przełoży się na wartość gruntów oraz zwiększone wpływy z podatków do budżetu gminy. 

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 zmiany planu jest uzasadnione. 

 Przewodniczący Rady 
  

Andrzej Cholewa 
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