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I.

Wstęp
1. Podstawa prawna przygotowania analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy Nowa Sucha
 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1073 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie
zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy (Dz.U. Nr 118, poz. 1233)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w
sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587).
Zgodnie z brzmieniem art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym:
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.
2. Metoda opracowania analizy
Art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązał
Wójta Gminy do sporządzenia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
gminy. Z prac tych powinna wynikać również ocena postępów w opracowywaniu
planów miejscowych oraz wnioski co do dalszych działań gminy w zakresie
opracowywania planów miejscowych. Dodatkowo dokument ten powinien zawierać
ocenę zgodności z przepisami prawa obowiązujących planów miejscowych oraz
studium. Analizę taką wójt zobowiązany jest wykonać co najmniej raz w czasie
trwania kadencji rady. Analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy
został poddany okres dłuższy niż jedna kadencja - od 1 stycznia 2011r. do 31
grudnia 2016r. ze względu na fakt, że dla gminy Nowa Sucha jest to pierwsza taka
analiza.
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Prace nad tym dokumentem podzielono na kilka części. Pierwszy rozdział to
wstęp zawierający informacje dotyczące podstaw prawnych i metod opracowania
niniejszego dokumentu. Drugi rozdział zawiera ocenę zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym. Do prac analitycznych wykorzystano informacje i dane statystyczne
pochodzące z Urzędu Gminy Nowa Sucha oraz Głównego Urzędu Statystycznego.
Dotyczą one takich zagadnień, jak np. demografia, rozbudowa infrastruktury
technicznej i dróg gminnych, zakończone z powodzeniem inwestycje budowlane.
Składają się one na obraz zmian zachodzących w przestrzeni gminy w okresie
ostatnich lat. W rozdziale drugim, w oparciu o wydane decyzje o warunkach
zabudowy i wypisy z planów miejscowych oraz pozwolenia na budowę, wykonano
również analizę ilościową i przestrzenną (geograficzną) rzeczywistego ruchu
budowlanego. Rozdział trzeci zawiera wyniki analizy oczekiwań mieszkańców,
wyrażonych we wnioskach z prośbą o zmianę planu miejscowego i studium.
Rozdział czwarty i piąty zawierają kolejno wyniki analizy i oceny stopnia
zgodności z przepisami prawa, obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha oraz obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wyniki analizy zawarto
we wnioskach i rekomendacjach przedstawionych w rozdziale szóstym.

II. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy
1. Ogólne informacje o gminie, stan zagospodarowania przestrzennego
Gmina Nowa Sucha położona jest w zachodniej części województwa mazowieckiego, w
granicach powiatu sochaczewskiego, łączna powierzchnia gminy wynosi 90,15 km2.
Obszar gminy graniczy z gminą Rybno, miastem i gminą Sochaczew, gminą Teresin
oraz gminą Wiskitki (powiat żyrardowski) oraz położonymi w województwie łódzkim
gminami: Bolimów (powiat skierniewicki), Nieborów i Kocierzew Południowy (powiat
łowicki). Teren gminy podzielony jest na 26 sołectw i 30 wsi. Na koniec 2016 r. liczba
mieszkańców gminy wynosiła 6570 osób.
Powiązania zewnętrzne gminy zabezpieczają przebiegające przez teren gminy układy
komunikacyjne: droga krajowa Nr 92 relacji Kutno – Łowicz – Sochaczew, Nr 50
relacji Płońsk – Sochaczew – Grójec, droga wojewódzka Nr 705 relacji Skierniewice –
Sochaczew, drogi powiatowe oraz linia kolejowa relacji Łowicz – Sochaczew.
Gmina położona jest poza zasięgiem terenów objętych ochroną prawną na podstawie
ustawy o ochronie przyrody.
Zaludnienie gminy
Zaludnienie gminy na przestrzeni lat 2011-2016 miało tendencję rosnącą, ludność w
gminie na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 6570 osób i wzrosła o 4,4% w porównaniu z
2011 r.. W poszczególnych latach kształtowała się następująco:
Tabela 1. Ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania (dane GUS, stan na 31.12)

Lata
Ogółem

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

6294

6378

6451

6478

6519

6570
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Struktura wiekowa ludności wg stanu na 31.12.2016. przedstawiała się następująco:
 wiek przedprodukcyjny : 20,9 %,
 wiek produkcyjny
: 61,7 %,
 wiek poprodukcyjny
: 17,4 %.
Według danych GUS (stan na 31.12.2016 r.) gminę charakteryzowały następujące
wskaźniki:
 urodzenia żywe na 1000 ludności :
11,64
 zgony na 1000 ludności:
10,41
 przyrost naturalny na 1000 ludności :
1,22
 saldo migracji na 1000 ludności:
2,8
Największa liczba osób zamieszkuje miejscowości położone w sąsiedztwie miasta
Sochaczew tj. Kozłów Biskupi, Rokotów i Kornelin oraz usytuowane w środkowej
części gminy w sąsiedztwie linii kolejowej tj. Nowa Sucha i Zakrzew.
Struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy.
Struktura funkcjonalno - przestrzenna gminy Nowa Sucha charakteryzuje się
znacznym udziałem terenów otwartych w większości o dużej przydatności rolniczej,
podlegających w sąsiedztwie drogi krajowej Nr 92 i wojewódzkiej Nr 705 (szczególnie
w sąsiedztwie miasta Sochaczewa) urbanizacji.
Strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy tworzą:
 podstawowy układ komunikacyjny: droga krajowa Nr 92 i Nr 50, droga
wojewódzka Nr 705 oraz drogi powiatowe i gminne,
 układ kolejowy tj. linia kolejowa relacji Warszawa – Sochaczew – Łowicz –
Łódź,
 układ jednostek osadniczych z funkcjami administracyjno – usługowymi (Nowa
Sucha), mieszkaniowo – usługowo – produkcyjnymi (Kozłów Biskupi,
Antoniew, Stary Dębsk, Kornelin, Mizerka),
 tereny rolnicze z zabudową zagrodową (Białynin, Orłów, Wikcinek, Kościelna
Góra, Roztropna, Kurdwanów, Nowy Kozłów, Kozłów Szlachecki, Nowy Dębsk,
Stary Dębsk, Rokotów, Nowy Żylin, Stary Żylin, Stara Sucha, Szeligi, Zakrzew),
 strefa ekologiczna, którą tworzą: dolina rzeki Bzury oraz rzeki Sucha Nida i Pisia,
tereny pomniejszych dolinek cieków (w tym rowów melioracyjnych) wraz z
użytkami zielonymi oraz niewielkie kompleksy leśne pełniące rolę korytarzy
ekologicznych i układów wentylacyjno – nawadniających.
Głównym ośrodkiem administracyjno – usługowym jest wieś Nowa Sucha skupiająca
funkcje mieszkaniowe, administracyjne, usługowe, składowe i produkcyjne. Ważnym
ośrodkiem koncentrującym funkcje mieszkaniowe i usługowe jest także wieś Kozłów
Biskupi oraz kształtujące się jako wielofunkcyjne struktury osadnicze przy
ponadlokalnym układzie komunikacyjnym wsie Nowy Kozłów I, Mizerka, Rokotów,
Antoniew i Roztropna (obręb Kazimierzów). Na pozostałym obszarze dominuje
zabudowa zagrodowa skupiająca się wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
W sposobie zagospodarowania i użytkowania terenu w gminie dominują użytki
rolne, które stanowią 85,4% całkowitej powierzchni gminy, nieznaczną pozycje
stanowią lasy które zajmują zaledwie 8,6% jej obszaru. Gleby o klasie bonitacyjnej II i
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III zajmują 25,8% powierzchni gruntów ornych (są to gleby prawnie chronione przed
zmianą przeznaczenia na cele nierolnicze), a gleby w klasie bonitacyjnej IVa i IVb
stanowią 45,2%.
Gmina Nowa Sucha w coraz mniejszym stopniu jest gminą o charakterze rolniczym –
dochody z rolnictwa w strukturze budżetu gminy spadły z 11,8% (2015r.) do 1,3%
(2016r.). Gospodarka rolnicza opiera się na rolnictwie ze specjalizacją w uprawie zbóż
i ziemniaków oraz roślin pastewnych oraz hodowli głównie trzody chlewnej, bydła i
drobiu. Coraz większy udział w gospodarce gminy ma działalność pozarolnicza. Na
przestrzeni lat 2012 – 2016 odnotowano wzrost liczby osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą z 368 do 391. Następuje
restrukturyzacja funkcjonalna
obszaru gminy – coraz większą pozycję w dochodach gminy zajmują podatki od
działalności pozarolniczej – 27,3% (np. transport 3,5%) i podatki od nieruchomości.
Infrastruktura techniczna, komunikacja
Obszar gminy wyposażony jest w następujące systemy uzbrojenia terenu:
 linie elektroenergetyczne WN: 400 kV relacji Rogowiec – Płock, Rogowiec –
Miłosna oraz 110 kV relacji Sochaczew – Łowicz i Boryszew – Widok,
 linie elektroenergetyczne napowietrzne średniego napięcia 15 kV wyprowadzone
ze stacji „Boryszew” i „Sochaczew”,
 linie telekomunikacyjne,
 sieć wodociągowa oparta na trzech ujęciach wód podziemnych w
miejscowościach: Orłów, Roztropna i Kozłów Szlachecki,
 zbiorczy system kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłów Biskupi z
biologiczną oczyszczalnią ścieków w Kozłowie Biskupim oraz w miejscowości
Rokotów z niewielką oczyszczalnią mechaniczną,
 lokalne i indywidualne źródła ciepła,
 sieć urządzeń melioracyjnych - melioracji podstawowych i szczegółowych.
Na terenie gminy funkcjonuje gminna gospodarka odpadami oparta o zbiórkę
selektywną.
Środowisko przyrodnicze, obszary i elementy chronione
Na obszarze gminy prawnej ochronie na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych podlegają grunty orne klasy bonitacyjnej II i III. Zajmują one około 25,8%
powierzchni wszystkich gruntów ornych.
Lesistość gminy jest natomiast niewielka – lasy zajmują tylko 8,0% powierzchni
gminy.
Obszar gminy położony jest poza zasięgiem terenów prawnie chronionych na
podstawie ustawy o ochronie przyrody.
2. Obowiązujące dokumenty z zakresu planowania i gospodarki przestrzennej
Politykę przestrzenną gminy określa „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha” zatwierdzone Uchwałą Nr
166/XXXII/2005 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 27 października 2005r., wraz ze
zmianami zatwierdzonymi:
 Uchwałą Nr 205/XXVI/2013 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 21 marca 2013r.,
 Uchwałą Nr 326/XLV/2014 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 30 października
2014r.,
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 Uchwałą Nr XI/772015 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 9 października 2015 r.,
w których sformułowano zakres zmian w strukturze przestrzennej polegający na:
 koncentracji nowej zabudowy nierolniczej (mieszkaniowej i usługowej) przy
granicy z miastem Sochaczew, na terenie wsi Kozłów Biskupi, w mniejszym
zakresie także we wsiach Kornelin i Rokotów,
 koncentracji usług publicznych o charakterze lokalnym w miejscowości gminnej
Nowa Sucha,
 aktywizacji gospodarczej poprzez lokalizację zabudowy usługowo-produkcyjnej
przy ponadlokalnym układzie komunikacyjnym (Antoniew, Nowy Kozłów I,
Mizerka, Kazimierzów),
 uzupełnianiu istniejących ciągów zabudowy wsi nową zabudową, zarówno
zagrodową jaki i wyłącznie mieszkaniową,
 wytworzeniu docelowego układu drogowego,
 zalesieniu obszarów z gruntami rolnymi niższych klas bonitacyjnych.
Obszary objęte zmianami Studium znajdowały się w miejscowościach: Kozłów
Biskupi, Okopy, Zakrzew, Roztropna, Mizerka, Nowy Kozłów I, Satry Dębsk.
W gminie Nowa Sucha obowiązują 24 miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Są to następujące dokumenty zatwierdzone uchwałami Rady Gminy
Nowa Sucha, które można podzielić na :
1. sporządzone w oparciu o nie obowiązującą obecnie ustawę z dnia 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym:
 Uchwała Nr 117/XXXI/97 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 30.10.1997 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Nowa Sucha /dot. fragmentu wsi Stary Dębsk/,
 Uchwała Nr 118/XXXI/97 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 30.10.1997 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Nowa Sucha /dot. fragmentów wsi Stary Kozłów, Stary Dębsk, Kozłów
Biskupi/,
 Uchwała Nr 60/XI/99 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 10.06.1999 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Nowa Sucha /dot. fragmentów wsi Nowa Sucha, Żylin Nowy/,
 Uchwała Nr 65/XIII/99 z dnia 31.08.1999 w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania terenu gminy Nowa Sucha /dot. fragmentów wsi
Nowa Sucha i Zakrzew/,
 Uchwała Nr 69/XIV/99 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 27.10.1999 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Nowa Sucha /dot. fragmentów wsi Nowa Sucha, Kozłów Biskupi, Antoniew,
Braki, Zakrzew, Rokotów/,
 Uchwała Nr 27/XXIII/2000 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 30.11.2000 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Nowa Sucha /dot. fragmentów wsi Kościelna Góra, Kozłów Biskupi, Dębsk
Stary, Kozłów Stary i Zakrzew/,
 Uchwała Nr 51/XXVI/2001 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 31.01.2001 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Nowa Sucha /dot. fragmentów wsi Kozłów Biskupi, Dębsk Stary/,,
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 Uchwała Nr 58/XXVII/2001 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 7.03.2001 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Nowa Sucha /dot. fragmentów wsi Stary Dębsk/,
 Uchwała Nr 19/IV/2002 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 19.12.2002 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Nowa Sucha, /dot. fragmentów wsi Glinki, Kozłów Biskupi, Mizerka, Zakrzew/
 Uchwała Nr 47/VII/2003 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30.04.2003 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Nowa Sucha, /dot. fragmentów wsi Kozłów Biskupi/.
Powyższe plany miejscowe zostały zatwierdzone jako zmiany
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha
zatwierdzonego Uchwałą Nr 85/XXIII/92 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia
23.07.1992r., który stracił ważność z dniem 31.12.2003r.
2. sporządzone na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
 Uchwała Nr 70/XII/2003 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29.10.2003 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Nowa Sucha /dot. fragmentów wsi Kozłów Biskupi, Okopy, Rokotów,
Stary Dębsk, Stary Kozłów, Wikcinek, Zakrzew/,
 Uchwała Nr 189/XL/2006 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16.06.2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Nowa Sucha /dot. fragmentów wsi Stary Dębsk, Stary Kozłów/,
 Uchwała Nr 47/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12.05.2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Rokotów (obręb geodezyjny „PGR Rokotów”) w gminie
Nowa Sucha,
 Uchwała Nr 48/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12.05.2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Zakrzew w gminie Nowa Sucha,
 Uchwała Nr 152/XX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 05.07.2012 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Nowa Sucha w gminie Nowa Sucha,
 Uchwała Nr 241/XXXI/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia
27.09.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 50/4 z obrębu Okopy w Gminie
Nowa Sucha,
 Uchwała Nr 242/XXXI/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia
27.09.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr ewidencyjnej nr 82/2 z obrębu Zakrzew w
gminie Nowa Sucha,
 Uchwała Nr IV/46/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30.12.2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek ewidencyjnych nr 244/1, 244/3, 244/4, 245/1, 255, 256, 257, 258

8













oraz części działki ewid. 259 z obrębu Kozłów Biskupi w Gminie Nowa
Sucha,
Uchwała Nr IV/47/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30.12.2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek ewidencyjnych nr 239/2, 239/3, 246 i części działki nr ew. 243 z
obrębu Kozłów Biskupi w Gminie Nowa Sucha,
Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12.03.2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek ewidencyjnych numer: 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 135/1,
135/2, 137/1, 137/2, 137/4, 137/5, 139, 150, oraz częściowo działki o numerze
ewidencyjnym 81 z obrębu Nowy Kozłów Pierwszy, jednostka ewidencyjna
Nowa Sucha,
Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 09.10.2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek ewidencyjnych numer: 170/1, 172/1, 173/1, 174/1 oraz częściowo
działki o numerze ewidencyjnym 171 z obrębu Stary Dębsk, jednostka
ewidencyjna Nowa Sucha,
Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 09.10.2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek ewid. nr 322/21 i 323/12 z obrębu Kozłów Biskupi, jednostka
ewidencyjna Nowa Sucha,
Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 17.11.2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek ewid. nr: 1, 3/4, 6 oraz częściowo działek o nr ewid.: 3/1, 5/1, 4/1
z obrębu Kazimierzów, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha,
Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 17.11.2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek ewidencyjnych numer: 61/2, 62 i 63 oraz częściowo działek o
numerze ewidencyjnym: 59, 60, 61/1 i 61/3 z obrębu Mizerka, jednostka
ewidencyjna Nowa Sucha.
W toku opracowania jest 1 miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej WN
110kV Sochaczew - Łowicz realizowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy
Nowa Sucha Nr XVII/122/2016 z dnia 30 maja 2016r.

Obszary objęte planami miejscowymi
powierzchni gminy.

zajmują ok. 340ha co stanowi

ok. 3,8%

3. Analiza wydanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu
publicznego w gminie Nowa Sucha w latach 2011 - 2016
Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy dokonują się w oparciu o
decyzje o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
realizacje ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Przeprowadzana w projektach decyzji o warunkach zabudowy analiza funkcji, cech
zabudowy i zagospodarowania terenu dla sąsiedztwa planowanej inwestycji
zabezpiecza prawidłowy rozwój zainwestowania z zachowaniem ładu przestrzennego i
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ochrony środowiska. Zabudowa, w większości miejscowości, rozwija się wzdłuż
głównych ciągów komunikacyjnych i na terenach wyznaczonych w miejscowych
planach.
W latach 2011 - 2016 wystąpiono z 431 wnioskami o ustalenie warunków
zabudowy. W przypadku 394 wniosków postępowanie zakończono ustaleniem
warunków zabudowy i wydaniem :
 325 decyzji o warunkach zabudowy,
 69 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Pozostałe 37 wniosków dotyczyły postępowania które nie zakończyło się wydaniem
decyzji lub wydano decyzję odmowną
Dalsza analiza dotyczy wyłącznie 394 wniosków dla których postępowanie
zakończono ustaleniem warunków zabudowy i wydaniem decyzji o warunkach
zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zestawienie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji
celu publicznego wg rodzaju inwestycji i wg lat zamieszczono w tabeli poniżej.
Tabela 2. Zestawienie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu
publicznego wg rodzaju inwestycji i wg lat (dane z Urzędu Gminy Nowa Sucha)

RODZAJ INWESTYCJI
Budynki
mieszkalne
jednorodzinne

2016 r.

Razem

29
3

30
6

24
4

22
9

29
7

24
13

158
42

Razem
B
R*

32
3
3

36
3
7

28
5
3

31
4
3

36
3
1

37
2
4

200
20
41
21

Razem
B
R*

6
1
3

10
1
1

8
2
2

7
3
2

4
10
4

6
3
4

41

Razem
B
R*
Razem
Silosy
B
Razem
Stawy ziemne
B
Razem
Inne
B
R*
Razem
ŁĄCZNIE

4
1
1
1
1
7
7
2
2
53

2
2
2
1
1
1
1
1
1
53

4
1
1
5
5
46

5
4
4
8
51

14
2
2
5
2
7
63

7
5
5
3
1
4
59

Budynki
gospodarcze,
garażowe, wiaty

B
R*

2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.

Budynki usługowe,
produkcyjne,
magazynowe
Budynki
inwentarskie

RODZAJ INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO
Infrastruktura
techniczna

B
R*
Razem
Infrastruktura
B
drogowa, mosty
R*
Razem

2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.
7
1
8
1
1

14
14
-

5
5
-

7
7
1
1
2

4
4
1
2
3

2016 r.
14
14
-

200

20
16

36
36

2
1

3
3

3

3
3

15

15
15

20
7

27

27
325
Razem
51
1

52
52

3
3

6
6
10

Szkoły i obiekty
sportowe

Inne

B
R*
Razem
B
R*
Razem

1
1
-

1
1
3
4
7

-

-

1
1
-

1
1
-

2
2

ŁĄCZNIE

10

22

5

9

8

15

69

RAZEM

63

75

51

60

71

74

394

4
4

3
4

7
7

*)

B – budowa
R *) – rozbudowa (w tym także przebudowa i zmiana sposobu użytkowania)

Wśród wydanych w analizowanych latach decyzji największa liczba dotyczyła
ustalenia warunków zabudowy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych (200),
które stanowiły 50,8% ogólnej liczby wydanych decyzji. W tym 158 decyzji dotyczyło
inwestycji związanych z budową nowych obiektów a 42 dotyczyły rozbudowy
istniejących.
W latach 2011 – 2016 wydano 69 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Dotyczyły one głównie budowy infrastruktury technicznej (sieci
elektroenergetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej a
także telefonii komórkowej) – 52 decyzje. Wśród nich zdecydowaną większość
stanowiły decyzje dotyczące budowy sieci elektroenergetycznych – 57,7%, dość liczne
były też decyzje dotyczące budowy sieci gazowych – 15,4%. W analizowanych latach
wydano 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego związanych z
infrastrukturą drogową, 4 decyzje dotyczące budowy i rozbudowy szkół i obiektów
sportowych oraz 7 decyzji dotyczących innych inwestycji (związanych między innymi
z zabudową wielorodzinną, przemysłowo – usługową, przemysłowo – składową).
Ogółem decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stanowiły 17,5%
ogólnej liczby wydanych decyzji. Jest to niewielki udział w planowanych procesach
inwestorskich realizujących lokalne cele publiczne.
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Wykres 1. Procentowy udział rodzajów inwestycji w wydanych w latach 2011-2016 decyzjach
o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
17,5%

6,9%
3,8%
50,8%

1,5%

9,1%

10,4%
budynki mieszkalne jednorodzinne
budynki gospodarcze, garażowe, wiaty
budynki usługowe, produkcyjne i magazynowe
budynki inwentarskie i silosy
stawy ziemne
inne
inwestycje celu publicznego

Wśród wydanych w w/w latach decyzji największy odsetek stanowiły decyzje o
warunkach zabudowy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 50,8% dalej
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 17,5% oraz decyzje o
warunkach zabudowy dla budynków gospodarczych, garażowych i wiat – 10,4%
ogólnej liczy wydanych decyzji.
Ruch inwestycyjny na terenie gminy Nowa Sucha nie odbywa się z jednakową
intensywnością. Rozkład przestrzenny wydanych decyzji o warunkach zabudowy i o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z podziałem na analizowane lata i
miejscowości przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.
Tabela 3. Zestawienie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego wg miejscowości i wg lat (dane z Urzędu Gminy Nowa Sucha)

MIEJSCOWOŚĆ
Antoniew
Borzymówka
Braki
Glinki
Kornelin
Kościelna Góra
Kozłów Biskupi
Kozłów Szlachecki
Kurdwanów
Leonów
Marysinek

2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. Razem
3
2
2
3
9
2
21
1
3
4
1
1
1
2
1
6
2
4
6
2
2
1
3
3
11
5
1
2
2
5
15
9
16
4
4
7
8
48
4
2
1
1
8
3
1
4
2
10
3
1
1
1
1
7
1
1
1
3
12

Mizerka
Nowa Sucha
Nowy Białynin
Nowy Dębsk
Nowy Kozłów A
Nowy Kozłów Pierwszy
Nowy Kozłów Drugi
Nowy Żylin
Okopy
Orłów
Rokotów
Roztropna
Stara Sucha
Stary Białynin
Stary Dębsk
Stary Żylin
Szeligi
Wikcinek
Zakrzew
ŁĄCZNIE

7
4
1
1
3
1
2
7
2
2
5
63

5
10
2
2
2
1
6
6
3
2
4
2
2
3
75

4
6
1
2
4
5
3
1
4
1
3
1
4
51

4
10
1
1
1
6
2
2
1
5
2
2
2
60

15
7
1
2
2
4
1
6
1
3
4
71

6
9
1
2
1
1
3
3
3
1
3
5
1
1
3
3
74

41
46
1
5
1
6
3
3
10
21
21
8
3
8
31
4
9
13
21
394

Największa liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczyła inwestycji realizowanych w
miejscowościach: Kozłów Biskupi (48), Nowa Sucha (46), Mizerka (41), Stary Dębsk
(31) oraz Antoniew, Orłów, Rokotów i Zakrzew po 21 decyzji w każdej miejscowości.
Decyzje wydane dla inwestycji realizowanych w w/w miejscowościach stanowiły
63,3% ogólnej liczby wydanych decyzji.
Inwestycje celu publicznego realizowane były głównie w miejscowości Kozłów
Biskupi (16 decyzji), Nowa Sucha (15 decyzji), Mizerka (10 decyzji) i Rokotów (8
decyzji), co wynikało głównie z konieczności budowy infrastruktury technicznej na
terenach budowalnych cieszących się największym zainteresowaniem.
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Wykres 2. Zestawienie liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji
celu publicznego z podziałem na miejscowości w latach 2011 - 2016
Pozostałe
Zakrzew
Wikcinek
Szeligi
Stary Dębsk
Stary Białynin
Roztropna
Rokotów
Orłów
Okopy
Nowa Sucha
Mizerka
Leonów
Kurdwanów
Kozłów Biskupi
Kościelna Góra
Kornelin
Antoniew
0

2
2016 r.

4
2015 r.

6

8
2014 r.

10
2013 r.

12
2012 r.

14

16

18

20

2011 r.
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4. Analiza wydanych wypisów z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w gminie Nowa Sucha w latach 2011 – 2016
W latach 2011 – 2016 Urząd Gminy w Nowej Suchej wydał 294 wypisy i wyrysy z
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Największa liczba wypisów
dotyczyła działek położonych w miejscowości Kozłów Biskupi (235), Stary Dębsk (13)
oraz Zakrzew (13).
Dla terenów położonych w miejscowości Kozłów Biskupi wydano 79,9% wszystkich
wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W tabeli niżej przedstawiono zestawienie wydanych wypisów i wyrysów z mpzp z
podziałem na analizowane lata i miejscowości.
Tabela 4. Zestawienie liczby wydanych wypisów i wyrysów z mpzp wg miejscowości i lat
(dane z Urzędu Gminy Nowa Sucha)

MIEJSCOWOŚĆ
Kornelin
Kościelna Góra
Kozłów Biskupi
Kozłów Szlachecki
Mizerka
Nowa Sucha
Nowy Białynin
Nowy Kozłów Pierwszy
Okopy
Rokotów
Roztropna
Stary Dębsk
Wikcinek
Zakrzew
nieprzypisane
Razem

2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. Razem
1
1
1
1
45
41
41
35
28
45
235
2
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
4
1
7
1
1
2
2
2
2
6
1
1
1
1
8
3
13
1
1
1
1
5
1
2
3
13
3
2
1
6
49
44
51
41
47
62
294
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Wykres 4. Zestawienie liczby wydanych wypisów i wyrysów z miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wg miejscowości i wg lat

nieprzypisane

Zakrzew

Wikcinek

Stary Dębsk

Rokotów

Okopy

Nowy Kozłów Pierwszy

Nowy Białynin

Nowa Sucha

Mizerka

Kozłów Biskupi

Kościelna Góra

Kornelin

0
2016 r.

5

10

2015 r.

15
2014 r.

20
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2013 r.

30
2012 r.

35

40

45

50

2011 r.
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5. Analiza wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę w gminie Nowa Sucha w latach
2011 - 2016
W celu weryfikacji skali ruchu budowlanego przeprowadzono analizę decyzji
pozwoleń na budowę, wydanych w latach 2011- 2016. Jej wynik pozwolił określić
przyrost liczby obiektów budowlanych oraz uwidocznił charakter zachodzących
zmian w przestrzeni gminy.
W analizowanym okresie wydano 374 pozwolenia na budowę. 263 dotyczyły
budynków, a 66 infrastruktury technicznej łącznie z instalacjami zbiornikowymi na
gaz płynny. W ostatnich dwóch z analizowanych lat odnotowano spadek inwestycji.
Struktura inwestycji budowlanych wskazuje, że najwięcej zrealizowano
budynków mieszkalnych jednorodzinnych – budowa tego rodzaju nowych obiektów
stanowiła 43,8% wszystkich inwestycji; a uwzględniając także rozbudowę
istniejących budynków - 52,7% .
Inwestycje związane z infrastrukturą techniczną (budowa nowej i rozbudowa
istniejącej ) stanowiły 17,6% wszystkich inwestycji realizowanych na terenie gminy
Nowa Sucha na przestrzeni lat 2011 – 2016.
Tabela 5. Zestawienie wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę wg rodzaju inwestycji
i wg lat (dane z Urzędu Gminy Nowa Sucha)
RODZAJ INWESTYCJI

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

34
3

25
4

31
4

33
9

19
8

22
5

Razem
Budynki gospodarB
*
cze, garażowe, wiaty
R
Razem
Budynki usługowe,
B
*
produkcyjne,
R

37
4
4
3

29
4
3
7
4

35
6
1
7
1
2

42
5
2
7
3
1

27
2
2
7
2

27
7
1
8
4
2

Razem
B
*
R

3
1

4
-

3
1
-

4
-

9
-

6
-

Razem
B
Razem
B
Razem

1
1
1

1
1

1
2
2
1
1

-

-

-

Budynki mieszkalne
jednorodzinne

B
*
R

magazynowe
Budynki
inwentarskie

Silosy
Stawy ziemne
Infrastruktura
techniczna

Inne

Razem
164
33

197

197
28
7

35
35

15
14

29
29

1
1

2
2

2

2
2

3

3
3

B
R*
Razem
B
R*
Razem

6
6

33
1
34

10
10

8
8

5
5

3
3

65

8
-

3
1

11
1

3
1

4
2

5
1

34
6

8

4

12

4

6

6

40

ŁĄCZNIE

60

79

71

65

49

50

374

66

1

66
40

B *) – budowa
R *) – rozbudowa (w tym także przebudowa i zmiana sposobu użytkowania)
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Wykres 3. Procentowy udział wydanych pozwoleń na budowę wg rodzajów inwestycji w latach
2011-2016
12,5%

17,6%

52,7%

7,8%

9,4%
budynki mieszkalne jednorodzinne
budynki gospodarcze, garażowe, wiaty
budynki magazynowe,usługowe
infrastruktura techniczna
pozostałe

Oczywistym jest fakt, że ruch budowlany w całej gminie Nowa Sucha nie
zachodzi z jednakową intensywnością. Rozkład przestrzenny pozwoleń na budowę
nowych i rozbudowę istniejących budynków wskazuje na utrzymujące się
zainteresowanie terenami budowlanymi w miejscowości Kozłów Biskupi, następnie w
miejscowościach: Mizerka i Nowa Sucha.
Ruch budowalny mierzony ilością wydanych pozwoleń na budowę pokazuje,
że najwięcej inwestycji prowadzonych było w miejscowości Kozłów Biskupi (136),
co stanowiło 36,4% wszystkich inwestycji oraz w miejscowości Mizerka (31) i Nowa
Sucha (29).
Inwestycje prowadzone w tych trzech wyżej wymienionych miejscowościach
stanowiły 49,7% wszystkich inwestycji na terenie gminy w analizowanych latach.
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Tabela 6. Zestawienie wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę wg miejscowości i wg lat
(dane z Urzędu Gminy Nowa Sucha)

MIEJSCOWOŚĆ
Antoniew
Borzymówka
Braki
Glinki
Kolonia Gradowska
Kornelin
Kościelna Góra
Kozłów Biskupi
Kozłów Szlachecki
Kurdwanów
Leonów
Marysinek
Mizerka
Nowa Sucha
Nowy Białynin
Nowy Dębsk
Nowy Kozłów Pierwszy
Okopy
Orłów
Rokotów
Roztropna
Stara Sucha
Stary Białynin
Stary Dębsk
Stary Żylin
Szeligi
Wikcinek
Zakrzew
Razem

2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. Razem
2
1
3
2
1
4
13
1
1
3
3
1
7
1
1
2
2
1
2
1
6
5
2
1
2
10
21
34
25
24
14
18
136
1
2
4
7
2
4
2
1
9
1
2
1
1
5
1
1
1
1
4
5
5
6
3
7
5
31
3
10
4
3
6
3
29
1
3
4
1
1
1
3
1
2
1
3
1
1
9
1
3
1
2
7
5
3
2
8
3
1
22
2
4
4
2
1
13
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
4
2
1
1
4
13
1
1
2
1
1
1
5
3
1
1
2
3
10
5
5
4
2
4
20
60
79
71
65
49
50
374
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Wykres 4. Zestawienie liczby wydanych pozwoleń na budowę z podziałem na miejscowości
w latach 2011 - 2016
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Trend inwestycyjny w latach 2011 – 2016 mierzony ilością pozwoleń na budowę
przedstawiono na wykresie poniżej.
W analizowanych latach wykazuje on od 2012 r. tendencję malejącą, która jest
szczególnie widoczna w latach 2015 i 2016.
Wykres 5. Liczba wydanych pozwoleń na budowę z podziałem na analizowane lata
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III.

Analiza złożonych wniosków o zmianę miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wpływające na przestrzeni lat 2011-2016 do Urzędu Gminy Nowa Sucha wnioski o
sporządzenie lub o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub o
zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
najczęściej skutkowały wszczęciem procedury planistycznej - zostały zrealizowane w
ramach zatwierdzonych zmian Studium (3 zmiany) i opracowanych planów miejscowych
W w/w latach złożono łącznie 23 wnioski o zmianę Studium i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Zdecydowana większość w/w wniosków dotyczyła
zmiany przeznaczenia terenów rolnych na cele zabudowy mieszkaniowej i nieuciążliwej
działalności gospodarczej. 6 wniosków dotyczyło zmiany linii zabudowy od terenów
kolejowych (określonej na 120m) i dostosowanie jej do obowiązujących przepisów
odrębnych, co pozwoli zagospodarować tereny położone w strefie. Złożone wnioski
dotyczyły działek usytuowanych w następujących miejscowościach:
 Kozłów Biskupi - 9 wniosków,
 Rokotów – 4 wnioski,
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oraz w miejscowościach Kozłów Szlachecki (obręb Stary Kozłów), Nowa Sucha,
Kurdwanów, Zakrzew.

IV. Analiza i ocena stopnia zgodności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha z art. 10 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stosownie do art. 32 ust.
3 ww. ustawy
W dniu 27 października 2005r r. roku Rada Gminy Nowa Sucha uchwaliła Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sucha, tym
samym ustaliła kierunki rozwoju i politykę przestrzenną gminy. Do Studium
opracowano 3 zmiany dotyczące zmiany kierunków zagospodarowania przestrzennego dla
terenów w miejscowościach Kozłów Biskupi, Okopy, Zakrzew, Roztropna (obręb
Kazimierzów), Mizerka, Nowy Kozłów I, Satry Dębsk.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha
zatwierdzone Uchwałą Nr 166/XXXII/2005 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia
27
października 2005r. zostało sporządzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca
2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym, a więc w oparciu o obowiązujący obecnie w
planowaniu przestrzennym system prawny.
Rada Gminy Nowa Sucha uchwałami:
 Uchwałą Nr 205/XXVI/2013 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 21 marca 2013r.,
 Uchwałą Nr 326/XLV/2014 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 30 października
2014r.,
 Uchwałą Nr XI/772015 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 9 października 2015 r.,
zmieniła kierunki zagospodarowania określone w Studium dla terenów Kozłów Biskupi,
Okopy, Zakrzew, Kazimierzów, Mizerka, Nowy Kozłów I, Satry Dębsk, określając na w/w
terenach kształtowanie układu osadniczego w zakresie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej /głównie
Kozłów Biskupi, Rokotów/ oraz usługowo-produkcyjnej
związanej z ponadlokalnym układem komunikacyjnym /Nowy Kozłów I, Mizerka,
Kazimierzów/. Dla pozostałych terenów funkcjonują nadal wskazania pierwotnego
Studium uchwalonego w 2005r., a więc 12 lat temu. Na przestrzeni tych lat do ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono liczne zmiany – największe
w 2015r. (ustawą z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku
ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774 z późn.
zm.) oraz ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz.
1777 z późn. zm.). W sytuacji niedostosowania do współczesnych standardów
planistycznych uznać można obowiązujące Studium jako aktualne częściowo. Ponadto
Studium nie odnosi się do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
mazowieckiego, przyjętego Uchwałą nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z
dnia 07 lipca 2014 r..
Określone w Studium kierunki zagospodarowania, na których
przewiduje się
utrzymanie istniejącej i rozwój nowej zabudowy zajmują ponad 1010 ha, co stanowi ok.
11,2% powierzchni gminy. Wśród tych terenów największy udział przypada na tereny
potencjalnego rozwoju o dominującej funkcji mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i
usługowo-produkcyjnej. Rozkład przestrzenny planowanej zabudowy wskazuje na jej
skupienie w północnej części gminy przy granicy z miastem Sochaczewem i wzdłuż
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ponadlokalnego układu drogowego - przy drodze krajowej Nr 92 i 50 oraz wojewódzkiej
Nr 705. Analiza przestrzenna rozmieszczenia terenów wskazanych do zabudowy w
Studium oraz już wykorzystanych na ten cel, wskazuje na istnienie rezerw, co przy
obecnym poziomie ruchu budowlanego i sytuacji demograficznej w gminie Nowa Sucha
przewyższa potrzeby lokalne.
Według obowiązującego studium gmina została podzielona na 4 obszary o odmiennych
formach ukształtowania i funkcji jednostek osadniczych:
 obszar północno-centralny o największej urbanizacji,
 obszar południowo- centralny występują duże wsie o charakterze zwartym i
układzie ulicowym,
 obszar zachodni i wschodni o funkcji rolniczej z przewagą zabudowy rolniczej,
Studium określiło kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy w oparciu o
występujące tendencje rozwojowe poszczególnych rejonów. Istotnym czynnikiem jest
ochrona wartości przyrodniczych (przede wszystkim doliny Bzury). Koncentracja
zabudowy nierolniczej (mieszkaniowej, usługowej), która powinna następować przy
granicy z miastem Sochaczew. Wzdłuż ponadlokalnych układów drogowych określono
rozwój funkcji usługowo-produkcyjnych służących aktywizacji gospodarczej. Pozostałe
tereny gminy rozwijać się powinny głównie w oparciu o funkcję rolniczą, ze
względu na niewielką lesistość oraz znaczne areały rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
w tym o wysokich (ok. 25,8%) i średnich (ok. 45% klasy IV)
walorach
agroekologicznych. Dodatkowym atutem jest położenie w dolinie rz. Bzury i
związane z nią walory przyrodniczo-krajobrazowe do wykorzystania w zakresie
rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznej. Projektowane zwarte tereny zabudowy
wyznaczone są pasmowo (oprócz m. Kozłów Biskupi), wzdłuż istniejących dróg.
Aktywizacja gospodarcza dotyczy zwłaszcza miejscowości położonych wzdłuż dróg
krajowych i wojewódzkiej (Nowy Kozłów I, Mizerka, Roztropna /obręb Kazimierzów/).
W zakresie rozwoju układu komunikacyjnego wskazano istniejące drogi oraz potrzebę ich
modernizacji.
Oceniając zgodność ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowa Sucha z obowiązującymi przepisami prawa m.in. ustawą o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy się odnieść do stanu prawnego
aktualnego na dzień sporządzenia przedmiotowej analizy. Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym określa, jakie ustalenia powinny znaleźć się w
studium.
Zgodnie z art. 10 ust 1 w studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w
szczególności z:
1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
W studium dość ogólnie scharakteryzowano dotychczasowe przeznaczenie i
zagospodarowanie terenu,
głównie opisano dotychczasowe przeznaczenie
wynikające z uwarunkowań planistycznych. Przeanalizowano dokumenty
planistyczne krajowe, regionalne i ich przełożenie na przestrzeń gminy. W związku z
pojawieniem się nowej edycji planu województwa w 2014r. obszar gminy został
ujęty w innych politykach przestrzennych.
2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;
W studium problematyka ta jest ujęta w sposób wystarczający, głównie w zapisach
dotyczących obszarów funkcjonalnych (podział na 4 obszary).
23

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 problematyka ta ujęta jest
wyczerpująco, nie odniesiono się jednak
do krajobrazu kulturowego.
4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
W studium opis stanu dziedzictwa kulturowego w zakresie zabytków jest
wyczerpujący.
Obszernie i szczegółowo został opisany stan zasobów
archeologicznych (wraz z wartościowaniem), natomiast
obiekty o walorach
kulturowych będące w ewidencji zostały tylko wspomniane.
4a. rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia
przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych;
W studium problematyka ta nie została ujęta. Dotychczas, w skali województwa nie
przeprowadzono audytu krajobrazowego i nie wskazano granice krajobrazów
priorytetowych, stąd zmiana studium lub opracowanie nowego dokumentu
nie wniosą do polityki przestrzennej gminy nowych treści.
5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;
W studium problematyka ta ujęta jest wyczerpująco na podstawie danych
statystycznych ale już nie aktualnych.
6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;
Studium zawiera uwarunkowania dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa
ludności i jej mienia, nie identyfikuje jednak możliwych do wystąpienia zagrożeń
np. powodzi, awarii przy przewozie materiałów niebezpiecznych.
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.
Potrzeby i możliwości rozwojowe gminy zostały określone na podstawie Strategii
rozwoju gminy Nowa Sucha na lata 2001-2015. Opisano cel nadrzędny (misję),
cele strategiczne i cele zadaniowe stanowiące realizację celów
strategicznych. Nie została przeprowadzona analiza chłonności obecnej struktury
oraz określenie możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci
komunikacyjnych i infrastruktury technicznej oraz społecznej. W Studium zawarto
szacunkowe zmiany demograficzne,
nie dokonano jednak
bilansu terenów
funkcjonalnych. Ustawa o rewitalizacji narzuciła konieczność wykonania szeregu
analiz, których wnioski mają legitymizować podejmowane decyzje przestrzenne.
Analiza przestrzenna rozmieszczenia terenów wskazanych do zabudowy w Studium
oraz już wykorzystanych na ten cel, wskazuje na istnienie rezerw, co przy obecnym
poziomie ruchu budowlanego i sytuacji demograficznej w gminie Nowa Sucha
przewyższa potrzeby lokalne. W oparciu o poziom ruchu budowlanego w gminie
oraz liczbę składanych wniosków o przeznaczenie nowych terenów na cele
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budowlane uznać należy, że w zakresie potrzeb i możliwości rozwoju gminy studium
odpowiada potrzebom lokalnym. Niemniej z formalnego punktu widzenia dokument
należy uznać za nieaktualny w tym zakresie.
8) stanu prawnego gruntów;
W studium problematyka została przedstawiona ogólnie. Nie odniesiono się do
stanu zasobów gruntów gminnych, które mają wpływ na kluczowe elementy polityki
przestrzennej.
9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów
odrębnych;
W Studium nie zawarto danych dotyczących występowania obiektów i terenów
chronionych na podstawie przepisów odrębnych. Ustalenia Studium wykazują braki
w tym zakresie.
10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;
Na terenie gminy Nowa Sucha obszary naturalnych zagrożeń geologicznych
nie występują.
11) występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych
oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku
węgla;
W studium zostały przedstawione informacje nt. zasobów wód podziemnych.
Zawarto zestawienie udokumentowanych złóż kopalin, a na rysunku uwarunkowań
określono tylko tereny eksploatacji kruszywa naturalnego. W odniesieniu do obecnego
Bilansu złóż kopalin w Polsce zestawienie nie jest aktualne. Obecnie przedstawia się
następująco:
Lp.

Nr złoża

Nazwa

Złoże kopaliny

Opis położenia

1.

KN18357

Stary Dębsk V

pospolitej

dz. nr ewid. 401/1-4

2.

KN18499

Stary Dębsk VI

pospolitej

dz. nr ewid. 312,314,316

3.

KN18616

Stary Kozłów

pospolitej

Dz. Nr ewid. 144-166

4.

KN8562

Antoniew I

pospolitej

5.

KN9318

Kozłów Biskupi

pospolitej

dz. nr ewid. 174

6.

KN11844

Kozłów Stary

pospolitej

dz. nr ewid. 131, 132, 133

7.

KN15616

Kozłów Stary II

pospolitej

dz. nr ewid. 143, 144

8.

KN14775

Stary Dębsk

pospolitej

Dz. Nr ewid. 370-374

9.

KN15182

Stary Dębsk 1

pospolitej

Dz. Nr ewid. 368-374

10.

KN9303

Stary Dębsk

pospolitej

Dz. Nr ewid. 294/6

11.

KN8563

Stary Dębsk I

pospolitej

Dz. Nr ewid. 166-168

12.

KN9302

Stary Dębsk II

Dz. Nr ewid. 222, 191

13

KN15398

Stary Dębsk IV

Dz. Nr ewid. 300
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12) występowania
terenów
górniczych
wyznaczonych
na
podstawie
przepisów odrębnych;
Studium nie zawiera informacji o występowaniu ww. terenów.
13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym
stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz
gospodarki odpadami;
W Studium informacje dotyczące ww. wytycznych zostały przedstawione w sposób
dokładny, wykorzystane dane straciły jednak na aktualności.
14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;
Zadania służące realizacji celu publicznego o znaczeniu krajowym i regionalnym
wskazano na podstawie Planu Zagospodarowania przestrzennego województwa
Mazowieckiego z 2004r.
15) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej;
W Studium została zawarta informacja o występowaniu na terenie gminy obszarów
szczególnego zagrożenia oraz narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. W
związku z opracowaniem w 2015r. Map zagrożenia powodziowego i Mapy ryzyka
powodziowego obszar gminy został zaliczony do obszarów narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego
WORP. Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego jest nieaktualne w tym zakresie gdyż określone w nim tereny
zagrożone powodzią różnią się miejscowo od wyznaczonych stref powodziowych.
Zgodnie z art. 10 ust 2 w studium określa się w szczególności:
1) uwzględniając bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa
w ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy:
a. kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu
terenów, w tym wynikające z audytu krajobrazowego,
b. kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania
terenów, w tym tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone
spod zabudowy.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa
Sucha zawiera opis struktury przestrzennej w poszczególnych (wyznaczonych w
uwarunkowaniach) obszarach oraz przypisane poszczególnym rodzajom terenów
wskaźniki zagospodarowania oraz użytkowania terenów.
W studium nie
zamieszczono bilansu terenów funkcjonalnych. Koncepcja perspektywicznej
struktury przestrzennej gminy nie została określona w odniesieniu do bilansu
terenów. Przyjęte parametry zabudowy np. na terenach usługowo-produkcyjnych są
nieadekwatne do współczesnych technologii.
2) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony
przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;
W studium prawidłowo ustalono zasady ochrony środowiska i jego zasobów,
ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego.
Określone zasad ochrony (np.
pomników przyrody, ochrony akustycznej) nie odnoszą się jednak do
obowiązujących przepisów odrębnych. Nie odniesiono się do zasad lokalizacji w
przestrzeni przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
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3) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej;
W studium dość oszczędnie ustalono zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków, zabrakło wytycznych dla ochrony dziedzictwa kulturowego w planach
miejscowych.
4) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
W studium kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
opisano dość oszczędnie, przyjęte rozwiązania gospodarki ściekowej nie
uwzględniają Krajowego programu kanalizacji i podziału na aglomeracje. Polityka
przestrzenna gminy nie uwzględnia układu kolejowego.
5) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
lokalnym.
W studium trochę pomieszano zadania lokalne (wymieniono np. drogi powiatowe) z
zadaniami ponadlokalnymi (wymieniono np. ścieżki rowerowe, pomniki przyrody,
ochronę archeologiczną). Ustalenia określone w Studium nie wyczerpują wszystkich
zadań celu publicznego o znaczeniu lokalnym np. infrastruktura społeczna .
6) 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 upzp;
W studium nie odniesiono się do obowiązujących programów i zadań ponadlokalnych
wymienionych w Planie zagospodarowania województwa zatwierdzonym w 2004r.
(np. modernizacja linii kolejowej). Wymienione w studium inwestycje o znaczeniu
ponadlokalnym obecnie zaliczają się do zadań lokalnych. W kontekście inwestycji
celu publicznego zawartych w obowiązującym Planie zagospodarowania
przestrzennego województwa mazowieckiego, przyjętym Uchwałą nr 180/14 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 07 lipca 2014r. przedmiotowe Studium jest
nieaktualne. Nie opisano zadań z zakresu infrastruktury komunikacyjnej i technicznej.
7) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych;
W studium została zawarta informacja wyznaczeniu obszaru przestrzeni publicznej
w miejscowości Nowa Sucha, dla którego określony jest obowiązek (wg ustawy o
pizp) sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
8) 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;
W studium w formie opisowej i na rysunku określono obszary, dla których gmina
zamierza w pierwszej kolejności sporządzić miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Nie odniesiono się natomiast do terenów wymagających zgody na
zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze (grunty klas I-III chronione na podstawie
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych).
9) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;
W Studium zostały zawarte kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej
przestrzeni produkcyjnej. Ustalenia zostały opisane w sposób wystarczający.
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10) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas
ziemnych;
W Studium określono obszary szczególnego zagrożenia powodzią, ale w sposób nie
uwzględniający najnowszych uwarunkowań w tym zakresie związanych ze zmianą
ustawy Prawo Wodne i opracowaniem Map ryzyka powodziowego. Studium w tym
zakresie uznać należy za częściowo nieaktualne.
11) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;
Studium nie zawiera ustaleń w części opisowej dot. tej problematyki, natomiast na
planszy Kierunków rozwoju oznaczono tereny eksploatacji kruszywa. W Studium
występują braki w tym względzie wynikające z udokumentowanych złóż kopalin i
realizowanego procesu rozpoznania złóż oraz ze zmiany przepisów ustawy Prawo
geologiczne i górnicze.
12) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich
ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej;
Na terenie gminy nie występują pomniki zagłady oraz ich strefy ochronne.
13) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji;
W Studium w sposób ogólny określono obszary wymagające przekształceń,
rehabilitacji oraz rekultywacji oraz sytuacje, w których należy się zastosować do ww.
ustaleń. Na rysunku Studium zostały zaznaczone obszary wymagające rehabilitacji i
rekultywacji.
13a. obszary zdegradowane;
W studium nie zawarto ustaleń dotyczących obszarów zdegradowanych. W
momencie opracowania niniejszej analizy gmina nie prowadzi prac nad gminnym
programem rewitalizacji.
14) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
W Studium nie określono, że na terenie gminy występują granice terenów
zamkniętych oraz ich stref ochronnych, a są to tereny kolejowe. W tym względzie
Studium jest nieaktualne.
15) obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i
potrzeb zagospodarowania występujących w gminie;
W Studium nie wyznaczono obszarów funkcjonalnych,.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowa Sucha nie wyznaczono 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.
Aktualną formę graficzną Studium charakteryzuje dobre oznaczenie graficzne
poszczególnych przeznaczeń. Układ i szata graficzna nie utrudniają pracy z dokumentem.
Występuje jednak częściowa niekompatybilność zapisów z tekstu Studium
z
oznaczeniami na rysunku Studium i brak przełożenia niektórych informacji na grafikę.
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V. Analiza i ocena stopnia zgodności miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego z art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym stosownie do art. 30 ust. 3 w/w ustawy
Celem niniejszej analizy jest sprawdzenie obowiązujących planów miejscowych
pod kątem wymagań, o których mowa w art. 15 ust. 1 i art. 16 ust.1 upizp. Plany zostały
ocenione w kontekście zgodności zastosowanych zapisów z obowiązującymi.
Obowiązujące Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Nowa
Sucha wg stanu na dzień 31.10.2016r., można podzielić na :
 Sporządzone w oparciu o nie obowiązującą obecnie ustawę z dnia 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym – 10 planów,
 Sporządzone na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.,
poz. 199 z późn. zm.) – 14 planów.
Plany sporządzone na podstawie nieobowiązującej ustawy zostały zatwierdzone jako
zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha
zatwierdzonego Uchwałą Nr 85/XXIII/92 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 23.07.1992r.,
który stracił ważność z dniem 31/12.2003r. i dotyczą niewielkich terenów składających
się pojedynczych działek ewidencyjnych.
W kontekście wymogów ustalonych przez obowiązujące przepisy ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, po przeprowadzeniu analizy wskazać należy, że:
1. W planach opracowanych na podstawie ustawy z 1994r. i planach sporządzonych do
2014r. na podstawie ustawy z 2003r. zasady kształtowania zabudowy oraz
wskaźniki zagospodarowania terenu zostały określone w sposób nie wystarczający.
Występują braki w określeniu minimalnej oraz maksymalnej intensywności
zabudowy dla każdego rodzaju zabudowy (tylko dla wybranych terenów została
określona minimalna bądź maksymalna powierzchnia zabudowy). Brak zasad
umieszczania nośników reklamowych (w zmianach planu gminy). Plany zawierają
też niedopuszczalne zapisy, które pozawalają na interpretowanie jego treści oraz
odniesienie do uzgodnień z różnymi organami odpowiedzialnymi za dany zakres
ustaleń – np. z zarządcami dróg, sieci infrastruktury, konserwatorem zabytków.
Zawierają dużo zapisów warunkowych (np. że do przedsięwzięć można wymagać
raportu OOŚ, podziały zgodnie z koncepcją w oparciu o ustawę o nieruchomościach,
lokalizowanie zabudowy w strefie oczyszczalni ścieków, sytuowanie pomieszczeń w
budynkach mniej narażonych na uciążliwości od strony drogi).
Gabaryty budynków i zasady zagospodarowania określono w sposób
niejednoznaczny (np. 1,5 kondygnacji, odniesienia powierzchni zabudowy do
powierzchni użytkowej) jak również nie zawsze została uwzględniona minimalna
liczba miejsc do parkowania. Niektóre zapisy ustaleń planów są niezgodne z
przepisami odrębnymi (np. zakaz podziałów nieruchomości, brak określenia
standardów akustycznych dla terenów) lub utrudniają interpretację (np. zabrania się
wznoszenia obiektów kubaturowych naruszających przyrodnicze walory kulturowe).
Poza tym w kontekście ostatnich rozstrzygnięć nadzorczych wojewody zawierają zbyt
dużo elastycznych zapisów co do przeznaczenia terenu (np. na terenach MN
dopuszcza się zabudowę produkcyjno-składową, tereny usługowo-produkcyjne z
dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej)
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2. Nie wskazano też granic krajobrazów priorytetowych - ale Marszałek Województwa
Mazowieckiego nie ustalił dotychczas ich granic.
3. W planach opracowanych na podstawie ustawy z 1994r. brak ustaleń dotyczących
zasad i warunków scaleń i podziału nieruchomości. W większości plany zawierają
warunki podziału nieruchomości.
4. W planach ustalono zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej. Nie wskazano jednak dokładnie parametrów
sieci infrastruktury technicznej i nie określono miejsca jej sytuowania.
5. W odniesieniu do art. 15 ust. 3 upzp plany w większości nie ustalają sposobów
usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg oraz do granic przyległych
nieruchomości, kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów.

VI. WYNIKI ANALIZY
1. Polityka przestrzenna gminy opisana w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego jest częściowo nieaktualna w odniesieniu do treści
art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wymaga
wprowadzania zmian.
Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, jakie zidentyfikowano na podstawie
analizy wydanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu
publicznego wskazują na zbieżność kierunków rozwoju przestrzennego Gminy w
stosunku do ustalonych w Studium. Największy ruch inwestycyjny dotyczy
miejscowości Kołów Biskupi, Nowa Sucha, Mizerka.
W przypadku dokonania
aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha, niezbędne będzie
dostosowanie dokumentu do nowych uregulowań:
 z zakresu gospodarki przestrzennej, w tym wprowadzonych ustawą z dnia 24
kwietnia 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem
narzędzi ochrony krajobrazu oraz ustawą z dnia 9 października 2015r. o
rewitalizacji, czyli:
1) konieczność zawarcia informacji dotyczących audytu krajobrazowego
poprzez
wystąpienie
o uzgodnienie ww. zakresu z Zarządem
Województwa, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 10 ust. 2 w ustawie z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w
związku ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę z dnia 24 kwietnia
2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu;
2) ocena potrzeb i możliwości rozwoju gminy poprzez przeprowadzenie analiz
ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, prognoz demograficznych
oraz bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę (art. 10 ust. 1 pkt 7
ustawy - zmiana wprowadzona ustawą z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji; art. 10 ust. 4a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku opizp Dz.U.
2016 poz. 778 z późn. zm.);
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3) analiza chłonności obecnej struktury oraz określenia możliwości
finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i
infrastruktury technicznej oraz społecznej;
4) wskazanie obszarów remediacji oraz obszarów zdegradowanych (art. 10
pkt 14 ustawy - zmiana wprowadzona ustawą z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji);
5) konieczność wypowiedzenia się, co do możliwości lokalizacji na
terenie gminy obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000m2 oraz urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł
energii o mocy przekraczającej 100 kW;
6) wyznaczenie obszarów funkcjonalnych.
 z zakresu dostosowania do wymagań określonych w przepisach odrębnych m.in.
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566), ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2017r.,
poz. 2126):
1) uwzględnienie udokumentowanych złóż kopalin,
2) zagadnienia ochrony przed powodzią i suszą, w tym uwzględnienie
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.
 Studium powinno zostać także zaktualizowane na poziomie danych dotyczących
gminy Nowa Sucha (ma ich podstawie mogą ulec zweryfikowaniu przyjęte w
w/w opracowaniu kierunki rozwoju) oraz uwarunkowań wynikających z
powiązań z Obszarem Metropolitalnym Warszawy.
Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, jakie zidentyfikowano na podstawie
analizy wydanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu
publicznego wskazują też na nowe kierunki rozwoju przestrzennego Gminy np.
obręb Rokotów, Okopy.
2. Gmina posiada ogółem 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
terenów wyodrębnionych z obszaru gminy, które zostały sporządzone na podstawie nie
obowiązującego systemu prawnego, a które nie w pełni odpowiadają wymogom
określonym w obowiązujących obecnie przepisach ustawy - o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym i w przepisach odrębnych. W części są to plany już
zrealizowane.
3. Ponadto na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym sporządzono 14 planów miejscowych dla terenów
położonych w miejscowościach m.in. Kozłów Biskupi, Nowy Kozłów I, Rokotów,
Mizerka, Antoniew, Roztropna /obrębKazimierzów/. Plany te są aktualne i są
sukcesywnie realizowane.
4. W stosunku do planów sporządzanych do 2012r. w trybie ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy stwierdzić
niekompletność ustaleń spowodowaną rozszerzeniem wymaganego zakresu ustaleń
wprowadzonych zmianami do w/w ustawy:
1) brak określenia intensywności zabudowy lub nie określenie minimalnej
intensywności zabudowy – wymóg wprowadzony 21.10.2010r. ustawą z
dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
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2)

3)

4)
5)

przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 nr 130 poz. 871);
brak określenia liczby miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych
w kartę parkingową – wymóg wprowadzony 1.07.2014 r. ustawą z dnia 23
października 2013r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446);
brak określenia zasad kształtowania krajobrazu – wymóg wprowadzony
11.09.2015r. ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w
związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. 2015 poz. 774 z
późn. zm.),
klasyfikacji terenu w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu,
brak jednoznacznego określenia zasad zagospodarowania w zakresie klasyfikacji
terenów pod względem możliwości lub zakazu lokalizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (wynikającego z ustawy z dnia
27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 519).

5. Wpływające do Urzędu Gminy Nowa Sucha wnioski o sporządzenie lub o zmianę
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub o zmianę Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy skutkowały w
większości wszczęciem procedury planistycznej.
Nierozpatrzone pozostały sprawy: sporządzenia planu miejscowego dla obszaru
przestrzeni publicznej we wsi Nowa Sucha i kompleksowego rozwiązania wymaga
dostosowanie planów na obszarach przy linii kolejowej do obecnie określonej w
przepisach odrębnych linii zabudowy od torów.
6. Ruch budowlany na terenie Gminy Nowa Sucha notowany w analizowanych latach
2011 do 2016 był intensywny. Łącznie wydano 394 decyzji ustalających warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 69 dla inwestycji celu publicznego oraz
294 wypisy z planów miejscowych. W analizowanym okresie Starosta Powiatowy
wydał 374 decyzje pozwolenia na budowę, w tym na rozbudowę, nadbudowę i zmianę
sposobu użytkowania; były to pozwolenia na budowę wydane na podstawie decyzji o
warunkach zabudowy oraz na podstawie wypisów i wyrysów z obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Największy ruch inwestycyjny w latach 2011 – 2016 mierzony ilością wydanych
decyzji o pozwoleniu na budowę zanotowano w miejscowości Kozłów Biskupi,
Mizerka, Nowa Sucha.
Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy jak i pozwolenia na budowę dotyczyły w
dominującej części budowy a także rozbudowy, nadbudowy jednorodzinnych
budynków mieszkalnych. W 80% dotyczyły nowych budynków.
Przedmiotowa analiza aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowa Sucha oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, która została przeprowadzona na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wymiarze formalnym i
merytorycznym odniesionym do wymogów ww. ustawy oraz wymogów realizacyjnych
wynikających z analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Nowa Sucha,
wskazuje na zasadność podjęcia aktualizacji obowiązującego Studium uwarunkowań i
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kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy, głównie ze względu na
dostosowanie do nowych uregulowań prawnych z zakresu gospodarki przestrzennej
określonych m.in. w ustawie z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie niektórych ustaw
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz.
774 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z
2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)
oraz zasadność podjęcia aktualizacji
planów
miejscowych opracowanych jako zmiany do planu gminy, który stracił ważność
31.12.2003r., głównie ze względu na
dostosowanie ustaleń planów do nowych
uregulowań prawnych z zakresu gospodarki przestrzennej. Tereny objęte planem powinny
stanowić
obszar zapewniający otrzymanie prawidłowej struktury przestrzennofunkcjonalnej i możliwość powiązań z sąsiedztwem, a nie dotyczyć pojedynczych działek.

VII. REKOMENDACJE
Oceniając postępy w opracowywaniu planów miejscowych należy stwierdzić, że
aktywność planistyczna w gminie jest dość wysoka - ok. 3,8 % powierzchni gminy
posiada plany miejscowe, co stanowi znaczny procent terenów pozostałych (użytki rolne i
leśne zajmują 94% powierzchni gminy). Odnosząc się do ustaleń Studium w zakresie
terenów, dla których gmina zamierza sporządzić plan miejscowy, analizy ruchu
budowlanego oraz złożonych wniosków o zmianę Studium i planów rekomenduje się
sporządzenie planów dla terenów:
 obręb Rokotów, Okopy - zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, jakie
zidentyfikowano na podstawie analizy wydanych decyzji o warunkach zabudowy i
lokalizacji inwestycji celu publicznego wskazują też na nowe kierunki rozwoju
przestrzennego Gminy np. obręb Rokotów, Okopy,
 Nowa Sucha i dla terenów położonych przy torach kolejowych - nierozpatrzone
pozostały sprawy: sporządzenia planu miejscowego dla obszaru przestrzeni publicznej
we wsi Nowa Sucha i kompleksowego rozwiązania wymaga dostosowanie planów na
obszarach przy linii kolejowej do obecnie określonej w przepisach odrębnych linii
zabudowy od torów,
 Kozłów Biskupi, Rokotów, Kozłów Szlachecki, Kozłów Szlachecki, Nowa Sucha,
Kurdwanów, Zakrzew - zdecydowana większość wniosków o zmianę obowiązujących
dokumentów dotyczyła zmiany przeznaczenia terenów rolnych na cele zabudowy
mieszkaniowej i nieuciążliwej działalności gospodarczej. 6 wniosków dotyczyło
zmiany linii zabudowy od terenów kolejowych (określonej na 120m). Złożone
wnioski dotyczyły działek usytuowanych w następujących miejscowościach: Kozłów
Biskupi (9 wniosków), Rokotów (4 wnioski), oraz w miejscowościach Kozłów
Szlachecki /obręb Stary Kozłów/, Nowa Sucha, Kurdwanów, Zakrzew,
 Kozłów Biskupi, Nowa Sucha, Mizerka, Stary Dębsk oraz Antoniew, Orłów, Rokotów
i Zakrzew - największa liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczyła inwestycji realizowanych
w miejscowościach: Kozłów Biskupi (48), Nowa Sucha (46), Mizerka (41), Stary
Dębsk (31) oraz Antoniew, Orłów, Rokotów i Zakrzew po 21 decyzji w każdej
miejscowości.
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