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1. Wstęp 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie pkt. 8.4. Planu Pracy Mazowieckiego 
Biura Planowania Regionalnego w Warszawie na rok 2014. 

Podstawę prawną opracowania stanowi art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), który mówi, że „organy samorzą‑
du województwa sporządzają plan zagospodarowania przestrzennego województwa, prowadzą analizy 
i studia oraz opracowują koncepcje i programy, odnoszące się do obszarów i problemów zagospodarowania 
przestrzennego odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych w tym zakresie prac”.

7 lipca 2014  r. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił Plan Zagospodarowania Prze‑
strzennego Województwa Mazowieckiego (Uchwała nr 180/14, Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 15 lipca 2014 r., 
poz. 6868). Podstawowym, systemowym sposobem realizacji ustaleń zawartych w Planie, jest ich prze‑
niesienie na poziom planowania lokalnego – do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowa‑
nia przestrzennego gmin, a następnie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nie 
dzieje się to jednak automatycznie. Gminy nie mają bowiem obowiązku przystępowania do aktualizacji 
studiów bezpośrednio po uchwaleniu planu województwa. Mają natomiast obowiązek dokonywania, 
raz w czasie kadencji rady gminy, ocen aktualności studiów gmin. Dopiero na tej podstawie podejmują 
decyzje o przystąpieniu do zmiany studiów. Obowiązek ten nie jest jednak obwarowany żadnymi sank‑
cjami. W rezultacie mamy do czynienia z bardzo zróżnicowaną sytuacją pod względem aktualności 
studiów gmin. Co więcej, jest to sytuacja nierozpoznana i niezdiagnozowana.

Celem niniejszego opracowania jest częściowe wypełnienie tej luki poprzez zbadanie stanu ak‑
tualności studiów gmin województwa mazowieckiego, z uwzględnieniem zmiennego kontekstu praw‑
nego tego zagadnienia. Mając na uwadze zmianę przepisów dotyczących planowania przestrzennego, 
zbadano w ilu gminach województwa obowiązują studia uchwalone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1994 r., nr 89, poz. 415), a  ile gmin dokonało 
aktualizacji studiów i dostosowało je do przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za‑
gospodarowaniu przestrzennym.

Badaniem objęto wszystkie gminy województwa mazowieckiego, którego strukturę administra‑
cyjną stanowią:
• 42 powiaty, w tym:

− 5 miast na prawach powiatu – gminy o statusie miasta, wykonującego zadania powiatu (Ostro‑
łęka, Płock, Radom, Siedlce, Warszawa),

− 37 powiatów, obejmujących od kilku do kilkunastu sąsiadujących ze sobą gmin;
• 314 gmin, w tym:

− 35 gmin miejskich,
− 51 gmin miejsko‑wiejskich,
− 228 gmin wiejskich.

Opracowanie wykonano na podstawie badania przeprowadzonego w sierpniu 2014 r., w któ‑
rym wykorzystano:
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− projekty studiów, będących w posiadaniu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w War‑
szawie oraz jego oddziałów terenowych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach, 

− uchwalone studia, zamieszczone w Biuletynach Informacji Publicznej gmin,
− informacje uzyskane podczas rozmów telefonicznych z pracownikami odpowiedzialnymi za tema‑

tykę planowania przestrzennego w gminach.
Zebrane dane zestawiono w tabeli pn. Aktualność studiów uwarunkowań i kierunków zagospo‑

darowania przestrzennego gmin w województwie mazowieckim (stan na sierpień 2014 r.), która stanowi, 
jako załącznik, integralną część niniejszego opracowania. 

Przeprowadzona analiza ma charakter statystyczny. Zawiera elementy oceny, jednak nie skupia 
się na przyczynach konkretnych zjawisk. Może ona stanowić materiał wyjściowy do opracowywanych 
w  przyszłości analiz z  dziedziny planowania przestrzennego, zwłaszcza, że jest źródłem informacji, 
które są niedostępne w statystyce publicznej.

Jak zaznaczono wyżej, samorząd województwa nie ma żadnych sankcji w stosunku do gmin, 
które nie wykonują obowiązku dotyczącego aktualizacji studium. Tym niemniej, mając na uwadze zna‑
czenie studiów gmin w realizacji wojewódzkiej polityki przestrzennej, informacja statystyczna o stop‑
niu ich aktualności jest niewątpliwie przydatną wiedzą o prawnych uwarunkowaniach i możliwościach 
funkcjonowania planu województwa. Jest też elementem monitoringu stosowania przepisów o plano‑
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym w województwie mazowieckim. Można również założyć, że 
sam fakt zebrania i upublicznienia informacji o niewykonywaniu obowiązku aktualizacji studiów gmin 
może się przyczynić do zmiany tego stanu rzeczy.
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2.  Miejsce studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin  
w systemie planowania przestrzennego

2.1. Ogólna charakterystyka studium

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest instrumentem, słu‑
żącym realizacji polityki przestrzennej na szczeblu lokalnym. Jest to dokument planistyczny sporządza‑
ny obligatoryjnie w granicach administracyjnych gminy. Opracowanie studium należy do zadań wła‑
snych gminy, organem odpowiedzialnym za jego sporządzenie jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), 
uchwala je natomiast rada gminy. 

Studium ma charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, określającego uwarunkowania i kie‑
runki polityki przestrzennej gminy. Dokument ten nie jest aktem prawa miejscowego. Zawiera jednak 
elementy regulacyjne w postaci lokalnych zasad zagospodarowania, a  jego ustalenia są wiążące przy 
opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego składa się z dwóch czę‑
ści. Pierwszą jest diagnoza istniejącego zagospodarowania oraz charakterystyka uwarunkowań rozwoju 
gminy, wynikających m.in. ze stanu ładu przestrzennego, środowiska, dziedzictwa kulturowego, ko‑
munikacji i infrastruktury technicznej. Przedmiotem ustaleń drugiej części studium są kierunki zago‑
spodarowania przestrzennego i zasady polityki przestrzennej. Integralną częścią studium jest rysunek 
przedstawiający jego ustalenia w formie graficznej. 

Ustalenia studium wyznaczają podstawowe zasady działania w przestrzeni przejęte przez samo‑
rząd lokalny. W dokumencie tym władze gminy dokonują podstawowych ustaleń w zakresie polityki 
przestrzennej, przede wszystkim poprzez kwalifikację przeznaczenia poszczególnych obszarów, okre‑
ślenie wstępnej lokalizacji przestrzeni publicznych i infrastruktury technicznej, rozmieszczenia wielko‑
powierzchniowych obiektów handlowych czy wskazanie obszarów chronionych. Istotnym elementem 
studium są również ustalenia wynikające z uwarunkowań i kierunków działań lokalnych i ponadlokal‑
nych, szczególnie w zakresie realizowanych na terenie gminy zadań samorządu regionalnego i admini‑
stracji rządowej.

Dokument ten pełni trzy podstawowe funkcje. Przede wszystkim jest aktem polityki przestrzen‑
nej gminy, określającym założenia polityki rozwoju przestrzennego.

Drugą ważną funkcją studium jest koordynacja ustaleń planów miejscowych. Zgodnie z art. 20 
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plany miejscowe (opracowywane dla 
obszarów części gminy) muszą być zgodne z ustaleniami studium. Studium obejmując cały obszar gmi‑
ny, zawiera bowiem wytyczne do planowania miejscowego uwzględniające potrzeby gminy jako całości. 
Zgodnie z założeniami, studium ma być aktem, który poprzez wprowadzenie ograniczeń w swobodzie 
planistycznej, pozwoli w maksymalnym stopniu uwzględnić wszelkie uwarunkowania i potrzeby lokal‑
ne w opracowywanych planach miejscowych.
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pełni również funkcję 
promocyjną. Służy ono ukazaniu gospodarczych i przestrzennych perspektyw rozwoju gminy, wskazu‑
je tereny atrakcyjne pod względem inwestycyjnym bądź turystycznym. Dokument ten ma też charakter 
informacyjny, pozwala przybliżyć zamierzenia władz lokalnych mieszkańcom, przedsiębiorcom i po‑
tencjalnym inwestorom zewnętrznym.

2.2. Studium gminy a plan województwa 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa w  określonym zakresie wiąże organy 
gminy przy sporządzaniu aktów planowania lokalnego. I tak, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organ wykonawczy gminy (wójt, bur‑
mistrz albo prezydent miasta) ma obowiązek sporządzić studium uwarunkowań i kierunków zagospo‑
darowania przestrzennego gminy, uwzględniając ustalenia planu województwa. Z kolei w przepisach 
art. 10 ustawy, które dotyczą bezpośrednio treści studium, ustawodawca zobowiązuje organy gminy do 
uwzględnienia uwarunkowań wynikających m.in. z „zadań służących realizacji ponadlokalnych celów 
publicznych” oraz do określenia „obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego 
o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego wojewódz‑
twa”. Samorząd województwa może również wpływać na kształt studium poprzez instytucję wniosków 
(art. 11 pkt 2 ustawy).

Jednocześnie projekt studium podlega uzgodnieniu z zarządem województwa w zakresie zgod‑
ności z planem województwa (art. 11 pkt 6 ustawy). Uwzględnienie ustaleń planu województwa w stu‑
dium gminnym nie następuje zatem wyłącznie na podstawie uznaniowości organu sporządzającego 
projekt studium, ale odbywa się z udziałem zarządu województwa, który w trybie uzgodnienia wyraża 
akceptację co do sposobu uwzględnienia ustaleń planu województwa w studium gminy.

2.3. Ewolucja studium w kontekście zmieniających się przepisów prawa

Pojęcie „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” w systemie pla‑
nowania przestrzennego w Polsce pojawiło się wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym. W art. 6 ust. 1 ustawy czytamy: „w celu określenia polityki prze‑
strzennej gminy, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”. W  2003  r., w  wyniku wprowadzenia nowych 
przepisów dotyczących planowania przestrzennego, forma tego dokumentu uległa zmianie. Ustawa 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadziła istotne zmiany, 
jeśli chodzi o zakres studium oraz jego relacje z innymi dokumentami planistycznymi. 

2.3.1. Zakres studium

Jeśli porównamy ustawy: z 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym i z 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, to niewątpliwie na pierwszy plan wysuwa się wniosek, że zakres 
studium w ustawie z 1994 r. był o wiele mniejszy niż w ustawie z 2003 r., a zatem należy stwierdzić, że 
w myśl ustawy z 2003 r. rola studium w systemie planowania przestrzennego znacznie wzrosła.
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Ustawa z  2003  r., a  także rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 28 kwietnia 2004  r. 
w  sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy (Dz. U. z 2004 r., nr 118, poz. 1233), o wiele szerzej opisują uwarunkowania, jakie powinny być 
wzięte pod uwagę przy sporządzaniu studium, jak i rodzaje konkretnych ustaleń, które należy umieścić 
w tym dokumencie (dotyczy to zarówno części tekstowej i graficznej). 

Oprócz uwarunkowań, które zawarte są w art. 6 ust. 4 ustawy z 1994 r., tj.: „dotychczasowe‑
go przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; występowania obiektów i terenów chronionych 
na podstawie przepisów szczególnych; stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, 
w  tym stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej; prawa własności gruntów; jakości życia mieszkańców; 
zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych”, w  ustawie z  2003  r., w  art. 10 ust. 1 
znalazło się jeszcze dziewięć dodatkowych uwarunkowań, które należy wziąć pod uwagę przy spo‑
rządzaniu projektu studium. Są to: „stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony; stan dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 
potrzeby i możliwości rozwoju gminy; występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; wy‑
stępowanie udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz udokumentowanych kom‑
pleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla; występowanie terenów górniczych wyznaczonych na 
podstawie przepisów odrębnych; stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopień 
uporządkowania gospodarki wodno‑ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami; wymagania do‑
tyczące ochrony przeciwpożarowej”.

Zgodnie z ustawą z 2003 r., również elementy, które studium określa w szczególności, zostały 
o wiele bardziej poszerzone w stosunku do tych zawartych w ustawie z 1994 r. Oprócz tych wymie‑
nionych w art. 6 ust. 5 ustawy z 1994 r. tj.: obszarów objętych lub wskazanych do ochrony na podsta‑
wie przepisów szczególnych; lokalnych wartości zasobów środowiska przyrodniczego i zagrożeń śro‑
dowiskowych; obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej; obszarów zabudowanych, ze wskazaniem 
terenów wymagających przekształceń lub rehabilitacji; obszarów, które mogą być przeznaczone pod 
zabudowę, ze wskazaniem obszarów przewidzianych dla działalności inwestycyjnej; obszarów, które 
mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową; kierunków rozwoju komunikacji i infrastruk‑
tury technicznej; obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów zagospo‑
darowania przestrzennego; obszarów przewidzianych do realizacji zadań i programów wynikających 
z ustaleń strategii rozwoju województwa zawartej w planie zagospodarowania przestrzennego woje‑
wództwa, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 2003 r. studium powinno również zawierać: kierunki 
zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów; kierunki i wskaźniki dotyczące 
zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy; obszary wy‑
magające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej; obszary, dla 
których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary, 
które wymagają zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; obszary 
szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych; obiekty lub obszary, dla 
których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; obszary pomników zagłady i ich stref ochron‑
nych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej; granice terenów 
zamkniętych i ich stref ochronnych; obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym.

A zatem, porównując te dwie ustawy w tym kontekście, należy stwierdzić, że obecne przepisy 
w o wiele bardziej szczegółowy i szeroki sposób precyzują zakres studium. Studium stało się dokumen‑
tem, który szczegółowo opisuje zarówno uwarunkowania danej gminy jak i wyznacza kierunki jej roz‑
woju, które biorą pod uwagę nie tylko lokalne uwarunkowania, ale również zmieniające się otoczenie 
w skali regionu i kraju.
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2.3.2. Wpływ społeczeństwa oraz innych podmiotów na kształt studium

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. nie przewidywała udziału społeczeństwa 
przy sporządzaniu studium. W tym zakresie ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z 2003 r. wprowadza istotne zmiany (art. 11), a mianowicie w procesie sporządzania studium przewi‑
duje: składanie przez zainteresowanych (osoby fizyczne i  instytucje) wniosków do projektu studium 
(po zawiadomieniu wójta, burmistrza albo prezydenta o przystąpieniu do sporządzenia studium); wy‑
łożenie projektu studium do publicznego wglądu; dyskusję publiczną oraz możliwość składania uwag 
do wyłożonego projektu studium. Udział mieszkańców przy opracowywaniu studium pozwala na 
uwzględnienie ich potrzeb i wizji w kierunkach rozwoju przestrzennego i lokalnych zasadach zagospo‑
darowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z 1994 r. studium podlegało tylko opiniowaniu z określonymi or‑
ganami wymienionymi w art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy. Były to: organy właściwe do opiniowania studiów 
na podstawie przepisów szczególnych; wojewoda; zarząd województwa; wójtowie (burmistrzowie, pre‑
zydenci miast) gmin sąsiednich; właściwe terytorialnie organy wojskowe, ochrony granic oraz bezpie‑
czeństwa państwa; dyrektor właściwego urzędu morskiego; właściwy zarząd drogi. W porównaniu do 
ustawy z 1994 r., w ustawie z 2003 r. szerszy jest wykaz podmiotów, które opiniują studium. Katalog ten 
został powiększony o następujące instytucje: starosta powiatowy; właściwy organ nadzoru górniczego; 
właściwy organ administracji geologicznej; minister właściwy do spraw zdrowia; dyrektor regionalne‑
go zarządu gospodarki wodnej, regionalny dyrektor ochrony środowiska, właściwy organ Państwowej 
Straży Pożarnej i  wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Wprowadzony został również wymóg 
uzyskania opinii o projekcie studium gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urba‑
nistyczno‑architektonicznej.

Nowym elementem jest także konieczność uzgodnienia projektu studium z  zarządem woje‑
wództwa w zakresie zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
i wojewodą w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów, zawierających zadania rządowe, słu‑
żące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym.

Tak więc przepisy ustawy z  2003  r. dają o  wiele większe możliwości partycypacji społecznej 
przy sporządzaniu projektu studium, dzięki czemu dokument ten zyskuje o wiele większe znaczenie na 
szczeblu planowania lokalnego. Szerszy jest również wykaz instytucji i organów, które poprzez opinie 
i uzgodnienia mają wpływ na ostateczny kształt studium. 

2.3.3. Studium a plan miejscowy

Ustawa z 1994 r., w pierwotnej wersji, nie zawierała wymogu zgodności planu miejscowego ze 
studium gminy. Dopiero jej nowelizacja ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy prawo bu‑
dowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 1997 r., Nr 111, 
poz. 726), w art. 18 ust. 2 pkt 2a wprowadziła zapis mówiący, że: „wójt, burmistrz albo prezydent miasta 
(…) bada spójność rozwiązań projektu planu z polityką przestrzenną gminy określoną w studium”. 

Obowiązujące obecnie przepisy wymagają, by plan miejscowy był zgodny z ustaleniami stu‑
dium. Art. 9 ust. 4 ustawy z 2003 r. mówi o tym, że „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy 
przy sporządzaniu planów miejscowych”. Poprzez studium władze gminy dokonują podstawowych usta‑
leń w zakresie polityki przestrzennej, głównie dzięki wskazaniu terenów przeznaczonych pod zabudo‑
wę (gdzie będą sporządzone plany miejscowe), wstępnej lokalizacji infrastruktury technicznej, obsza‑
rów chronionych i innych wymienionych w art. 10 ust. 2 ustawy. 

W art. 20 ustawy czytamy, że „plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie na‑
rusza on ustaleń studium”. Sprawa zgodności planu miejscowego ze studium gminy jest przedmiotem 
bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych. Generalnie przyjmuje się, że studium jest aktem 
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polityki przestrzennej gminy w ujęciu kierunkowym, czego wyrazem jest to, że ustalenia studium nie 
posługują się kategorią linii rozgraniczających użytkowania terenów. Studium nie dokonuje przezna‑
czenia terenów na oznaczone cele, np. zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej czy jednorodzinnej 
w ujęciu geodezyjnym, wskazuje natomiast funkcje terenów w tym zakresie.

2.3.4. Ocena aktualności studium

W ustawie z 1994 r. nie było obowiązku przeprowadzania oceny aktualności studium. Uległo 
to zmianie w ustawie z 2003 r., która w art. 32 nałożyła na organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz 
albo prezydent miasta) obowiązek przekazania radzie gminy wyników analiz, dotyczących zmian w za‑
gospodarowaniu przestrzennym gminy. Analiza aktualności studium powinna być dokonywana tak 
często, jak wymagają tego potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy, jednak nie rzadziej niż 
raz w czasie kadencji rady.

Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium. W przypadku stwierdzenia, 
że studium jest nieaktualne w całości lub w części, przystępuje do działań zmierzających do zmiany 
studium w takim trybie, w jakim zostało uchwalone. Rada gminy jest ponadto zobowiązana do wzięcia 
pod uwagę zgodności studium z wymaganiami wynikającymi z omawianego wcześniej art. 10 ust. 1 i 2.

Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem, obowiązek organu wykonawczego gminy do prze‑
kazania przynajmniej raz w czasie kadencji wyników analiz, dotyczących zmian w zakresie planowania 
przestrzennego, nie jest równoznaczny z obowiązkiem organu stanowiącego gminy (rady). Przepisy 
prawa nie nakładają bowiem bezpośrednio na radę gminy obowiązku podjęcia uchwały w  sprawie 
aktualności studium. Obowiązek musi być wyraźny i skonkretyzowany z określeniem terminu, w ja‑
kim rada powinna podjąć taką uchwałę, aby możliwe było nadanie mu rangi obowiązku ustawowego. 
Określenie terminu ma o tyle znaczenie, że uchybienie mu powodowałoby stan bezczynności organu. 
Do określonego bowiem w czasie punktu organ miałby obowiązek podjąć konkretne działania i do‑
piero bezskuteczny upływ tego terminu powodowałby ewentualną bezczynność. Jest to zatem argu‑
ment przemawiający za tym, że podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium przez radę gminy nie 
jest tego rodzaju obowiązkiem, który dawałby po stronie obywatela uprawnienie do żądania podjęcia 
tego rodzaju działania przez radę. Dlatego też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w po‑
stanowieniu z dn. 17 maja 2013 r. (IV SAB/Wa 69/13, CBOSA), uznał za niedopuszczalną skargę na 
bezczynność wójta gminy w przedmiocie wydania uchwały w sprawie aktualności planu miejscowego. 
W ocenie Sądu uchwała taka nie może naruszać interesu prawnego podmiotów, jest bowiem aktem 
kierownictwa wewnętrznego i nie jest wiążąca w stosunkach zewnętrznych.1 

Również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 maja 2009 r. (NSA z 15.05.2009 r., 
II OSK 1773/2008, Lexis.pl nr 4129432) zajął stanowisko, że uchwała w sprawie aktualności studium 
i planów miejscowych jest uchwałą o charakterze aktu kierownictwa wewnętrznego i nie może być wią‑
żąca w stosunkach zewnętrznych. Nie ma bowiem wpływu na prawa i obowiązki obywateli oraz innych 
podmiotów. Uchwała rady gminy w sprawie stwierdzenia aktualności studium stanowi jedynie o ewen‑
tualnej potrzebie działań planistycznych gminy na określonych obszarach. Ma to na celu utrzymanie 
aktualności aktów planistycznych obowiązujących w danej gminie. 

Podjęcie przez radę gminy uchwały stwierdzającej nieaktualność studium, nie oznacza nieważ‑
ności tego studium. Obliguje jednak ten organ do podjęcia działań w sprawie sporządzenia nowego 
lub zmiany studium. Ustawa nie określa jednak terminu, w którym rada gminy ma obowiązek podjąć 

1 Ocena aktualności planu miejscowego i studium ma tą samą podstawę prawną (art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z 2003 r.), dlatego też treści wynikające z powyższego wyroku WSA, można również odnosić do uchwały w sprawie 
aktualności studium gminy.
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uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium, ani też terminów do podjęcia kolejnych czynności 
w procedurach planistycznych.

Podsumowując, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin co 
prawda nie są aktem prawa miejscowego, jednakże prezentują całościową wizję kierunków rozwoju 
gmin. Są zatem dokumentem posiadającym wymiar polityczny, określającym zamierzenia planistyczne 
organów gminy. Wskazują rozmieszczenie poszczególnych obszarów (mieszkaniowych, usługowych, 
przemysłowych, rekreacyjnych itp.) oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu po‑
nadlokalnym.

Studia gmin, opracowane i uchwalone na podstawie art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o za‑
gospodarowaniu przestrzennym, charakteryzowały się o wiele mniejszym zakresem ustaleń obligato‑
ryjnych w stosunku do zakresu ustaleń studiów wyznaczonych ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o pla‑
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 10 ust. 1, 2 i 2a). Pomimo to, obowiązująca ustawa 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisami art. 87 ust. 1, zachowała w mocy studia 
oraz plany miejscowe uchwalone po 1 stycznia 1995 r. Jednocześnie przepisami art. 87 ust. 4 zobowią‑
zała gminy, które nie sporządziły studium do ich opracowania w terminie do dnia 11 lipca 2004 r. (rok 
od wejścia w życie ustawy). 

Wobec powyższego studia sporządzone na podstawie ustawy z  1994  r. o  zagospodarowaniu 
przestrzennym, dla których nie przeprowadzono żadnych zmian, nadal obowiązują. Powinny być jed‑
nak uaktualnione do obowiązujących przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen‑
nym i ustaleń zawartych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. 
Zgodność ustaleń studiów gmin z planem województwa jest o tyle istotna, gdyż to na ich podstawie 
powstają później miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które mają status aktów prawa 
miejscowego. 
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3. Aktualność studiów gmin w województwie mazowieckim

Aktualność studiów gmin zbadano pod względem podstawy prawnej ich sporządzenia, dlatego 
też dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto, że studia uchwalone na podstawie ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym są aktualne, natomiast za nieaktualne 
uznano studia uchwalone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzen‑
nym. Należy jednak podkreślić, że pod względem prawnym są one nadal obowiązującymi dokumenta‑
mi, chociaż ich zakres i forma różnią się od obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Spośród 314 gmin województwa mazowieckiego – 165 gmin posiada studia uchwalone na podsta‑
wie ustawy z 2003 r., co stanowi nieco ponad połowę (52,6%) spośród ogólnej liczby gmin. W 148 gminach 
(47,1%) obowiązują studia uchwalone na podstawie ustawy 1994 r. Jedna gmina (Goworowo) w ogóle nie 
posiada studium. W 2013 r. podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium tej gminy. W mo‑
mencie przeprowadzania badania (sierpień 2014 r.) trwały prace nad jego projektem.

Tabela 1. Aktualność studiów w gminach województwa mazowieckiego

Aktualność studium Liczba gmin

Obowiązuje studium uchwalone na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 165

Obowiązuje studium uchwalone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym 148

Brak studium 1

suma 314
Źródło: opracowanie własne

Wykres 1. Aktualność studiów w gminach województwa mazowieckiego

Obowiązuje studium uchwalone 
na podstawie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
z 2003 roku

Obowiązuje studium uchwalone 
na podstawie ustawy 
o zagospodarowaniu przestrzennym 
z 1994 roku

Brak studium

0,3%

47,1%

52,6%

Źródło: opracowanie własne 
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Ryc. 1. Aktualność studiów w gminach województwa mazowieckiego

Źródło: opracowanie własne

Ryc. 1. przedstawia podział województwa na gminy pod względem aktualności studiów. Jeśli 
weźmiemy pod uwagę podział województwa na podregiony (NUTS‑3), to widać wyraźnie, że w połu‑
dniowej części województwa, czyli w podregionie radomskim, jest najwięcej gmin (80,39%), w któ‑
rych obowiązują studia uchwalone na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. 
Przyczyną takiej sytuacji może być zmienność władz samorządowych lub niski poziom kultury polityki 
przestrzennej. Może się to również wiązać w pewien sposób z niskimi dochodami jednostek samorządu 
terytorialnego. W podregionie ciechanowsko‑płockim, nieaktualne studia posiada 53,73% gmin.
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W  pozostałych podregionach przeważają gminy, które mają studia uchwalone na podstawie 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., tj.: w podregionie warszawskim za‑
chodnim odsetek aktualnych studiów wynosi 58,33%, w podregionie ostrołęcko‑siedleckim – 62,63%, 
w podregionie warszawskim wschodnim jest największy i wynosi 67,24%.

Biorąc pod uwagę podział województwa na powiaty, zauważymy, że wszystkie miasta na pra‑
wach powiatu mają aktualne studia (Siedlce – 2005 r., Warszawa – 2006 r., Ostrołęka – 2010 r., Radom 
– 2011 r., Płock – 2013 r.). 

Na wykresie 2 widać, że spośród pozostałych powiatów wyróżniają się dwa: przasnyski i  ży‑
rardowski, w których 100% gmin posiada aktualne studia. Wysokim odsetkiem aktualnych studiów 
charakteryzują się również takie powiaty jak: otwocki (87,5%), warszawski zachodni (85,71%), miński 
(84,62%), nowodworski (83,33%), piaseczyński (83,33%), ostrowski (81,82%), legionowski (80%) i ma‑
kowski (80%).

Wykres 2. Powiaty o największym procentowym udziale gmin, w których obowiązują aktualne studia
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Źródło: opracowanie własne

Na tle powiatów o najmniejszym procentowym udziale gmin, w których obowiązują aktualne 
studia (wykres 3), negatywnie wyróżniają się 2: białobrzeski i szydłowiecki, w których żadna z gmin 
nie posiada studium uchwalonego na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z 2003 r. Niskim odsetkiem aktualnych studiów charakteryzują się także powiaty: przy‑
suski (12,5%), kozienicki (14,29%), gostyniński (20%), grójecki (20%), zwoleński (20%), garwoliński 
(28,57%), sierpecki (28,57%) i radomski (30,77%).

Wśród powiatów z wysokim odsetkiem aktualnych studiów gmin, wyróżniają się powiaty oko‑
łowarszawskie. Widać to wyraźnie na wykresie 2, gdzie spośród 10 powiatów z największym odsetkiem 
aktualnych studiów – 5 to powiaty sąsiadujące z Warszawą tj.: legionowski – 80%, miński – 84,62%, 
otwocki – 87,5%, piaseczyński – 83,33%, warszawski zachodni – 85,71%. Biorąc pod uwagę wszyst‑
kie powiaty graniczące z Warszawą (wykres 4), nieznacznie mniejszym odsetkiem aktualnych studiów 
cechuje się powiat wołomiński – 75%. Wyjątkiem natomiast jest powiat pruszkowski, gdzie tylko 50% 
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gmin posiada aktualne studia. Średnia dla powiatów sąsiadujących z Warszawą wynosi 78%, a średnia 
dla wszystkich powiatów to 51,6%.

Wykres 3. Powiaty o najmniejszym procentowym udziale gmin, w których obowiązują aktualne studia
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Źródło: opracowanie własne

Wykres 4. Procentowy udział gmin, w których obowiązują aktualne studia w powiatach sąsiadujących z Warszawą 
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Tabela 2. Podział gmin pod względem aktualności studiów w powiatach województwa mazowieckiego

Powiat Gminy posiadające studia uchwalone na podstawie 
ustawy z 27 marca 2003 r.

Gminy posiadające studia uchwalone na podstawie 
ustawy z 7 lipca 1994 r.

białobrzeski
  Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, 

Stromiec, Wyśmierzyce

  100%

ciechanowski
Ciechanów, m. Ciechanów, Opinogóra Górna, Regimin Glinojeck, Gołymin‑Ośrodek, Grudusk, Ojrzeń, 

Sońsk

44,44% 55,56%

garwoliński
Górzno, Łaskarzew, Pilawa, Sobolew

m. Garwolin, m. Łaskarzew, Borowie, Garwolin, 
Miastków Kościelny, Parysów, Trojanów, Wilga, 

Żelechów, Maciejowice

28,57% 71,43%

gostyniński
m. Gostynin Gostynin, Pacyna, Sanniki, Szczawin Kościelny

20% 80%

grodziski
Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Żabia Wola Jaktorów, Podkowa Leśna, Milanówek

50% 50%

grójecki
Chynów, Grójec Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, Jasieniec, Mogielnica, 

Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy, Warka

20% 80%

kozienicki
Kozienice Garbatka‑Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, 

Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Sieciechów 

14,29% 85,71%

legionowski
m. i gm. Serock, m. Legionowo, Nieporęt, Wieliszew Jabłonna

80% 20%

lipski
Rzeczniów, Sienno Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Solec nad Wisłą

33,33%  66,67%

łosicki
Huszlew, Olszanka Łosice, Platerów, Sarnaki, Stara Kornica

33,33% 66,67%

makowski

Czerwonka, Karniewo, m. Maków Mazowiecki, 
Młynarze, Różan, Rzewnie, Sypniewo, Szelków Krasnosielc, Płoniawy ‑Bramura

80% 20%

miński

Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, 
Kałuszyn, m. Sulejówek, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, 

Siennica, Stanisławów 
m. Mińsk Mazowiecki, Latowicz

84,62% 15,38%

mławski

m. Mława, Radzanów, Strzegowo, Szreńsk, Szydłowo, 
Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Stupsk

70% 30%
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Powiat Gminy posiadające studia uchwalone na podstawie 
ustawy z 27 marca 2003 r.

Gminy posiadające studia uchwalone na podstawie 
ustawy z 7 lipca 1994 r.

nowodworski
Czosnów, Leoncin, Nasielsk, Pomiechówek, Zakroczym m. Nowy Dwór Mazowiecki

83,33% 16,67%

ostrołęcki

Baranowo, Czarnia, Czerwin, Kadzidło, Łyse, Rzekuń, 
Troszyn Lelis, Myszyniec, Olszewo‑Borki

70% 30%

Ostrołęka
m. Ostrołęka  

100%  

ostrowski

Andrzejewo, Boguty‑Pianki, Brok, m. Ostrów 
Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, 

Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne
Małkinia Górna, Nur

81,82% 18,18%

otwocki

Karczew, Kołbiel, m. Józefów, m. Otwock, Osieck, 
Sobienie‑Jeziory, Wiązowna Celestynów

87,5% 12,5%

piaseczyński

Góra Kalwaria, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów, 
Tarczyn Konstancin ‑Jeziorna

83,33% 16,67%

Płock
m. Płock  

100%  

płocki
Bodzanów, Drobin, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród Bielsk, Brudzeń Duży, Słubice, Bulkowo, Łąck, Mała 

Wieś, Gąbin, Słupno, Radzanowo, Nowy Duninów

33,33% 66,67%

płoński

Czerwińsk n. Wisłą, Joniec, m. Płońsk, Płońsk, Raciąż, 
Sochocin

m. Raciąż, Baboszewo, Dzierzążnia, Naruszewo, 
Nowe Miasto, Załuski

50% 50%

pruszkowski
Michałowice, Nadarzyn, Piastów Pruszków, Raszyn, Brwinów

50% 50%

przasnyski

Chorzele, Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, 
Krzynowłoga Mała, m. Przasnysz, Przasnysz  

100%  

przysuski
Rusinów Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, 

Przysucha, Wieniawa

12,5% 87,5%

pułtuski
Obryte, Pokrzywnica, Zatory Gzy, Pułtusk, Świercze, Winnica

42,86% 57,14%

Radom
m. Radom  

100%  
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Powiat Gminy posiadające studia uchwalone na podstawie 
ustawy z 27 marca 2003 r.

Gminy posiadające studia uchwalone na podstawie 
ustawy z 7 lipca 1994 r.

radomski
Iłża, Kowala, Wierzbica, Zakrzew Pionki, Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia‑Letnisko, 

Pionki, Przytyk, Skaryszew, Wolanów

30,77% 69,23%

Siedlce
m. Siedlce  

100%  

siedlecki

Kotuń, Mordy, Paprotnia, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, 
Wiśniew

Domanice, Korczew, Mokobody, Przesmyki, 
Wodynie, Zbuczyn

53,85% 46,15%

sierpecki
Gozdowo, Mochowo Rościszewo, Szczutowo, Zawidz, m. Sierpc, Sierpc

28,57% 71,43%

sochaczewski
Młodzieszyn, Nowa Sucha, Sochaczew, Teresin m. Sochaczew, Iłów, Rybno, Brochów 

50% 50%

sokołowski
Bielany, Kosów Lacki, Sabnie m. Sokołów Podlaski, Ceranów, Jabłonna 

Lacka, Repki, Sokołów Podlaski, Sterdyń

33,33% 66,67%

szydłowiecki
  Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec

  100%

Warszawa
m. st. Warszawa  

100%  

warszawski 
zachodni

Błonie, Izabelin, Kampinos, Łomianki, Ożarów 
Mazowiecki, Stare Babice Leszno

85,71% 14,29%

węgrowski
Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Stoczek m. Węgrów, Miedzna, Sadowne, Wierzbno

55,56% 44,44%

wołomiński

Klembów, m. Kobyłka, m. Marki, m. Ząbki, m. 
Zielonka, Poświętne, Radzymin, Tłuszcz, Wołomin Dąbrówka, Jadów, Strachówka

75% 25%

wyszkowski
Brańszczyk, Wyszków, Zabrodzie Długosiodło, Rząśnik, Somianka

50% 50%

zwoleński
Kazanów Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń

20% 80%

żuromiński
Kuczbork‑Osada, Lubowidz, Lutocin, Żuromin Bieżuń, Siemiątkowo

66,67% 33,33%

żyrardowski

m. Żyrardów, Mszczonów, Puszcza Mariańska, 
Radziejowice, Wiskitki  

100%  
Źródło: opracowanie własne
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4.  Gminy, w których obowiązują studia uchwalone 
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym 

Wśród 314 gmin województwa mazowieckiego – 148 gmin posiada studia uchwalone na pod‑
stawie ustawy z dnia 7 lipca 1994  r. o  zagospodarowaniu przestrzennym, co stanowi 47,1% ogólnej 
liczby gmin Mazowsza. 

Spośród 148 gmin posiadających studia uchwalone na podstawie ustawy o zagospodarowa‑
niu przestrzennym z 1994 r.:
1) 54 gminy (36,5%) nie podjęły żadnych zmian studium,
2) 49 gmin (33,1%) uchwaliło częściowe zmiany studium lub przystąpiło do częściowych zmian,
3) 45 gmin (30,4%) przystąpiło do zmiany całości studium. 

Tabela 3.  Gminy, w których obowiązują studia uchwalone na podstawie ustawy  
o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r.

Zmiany studium Liczba gmin

Nie podjęto żadnych zmian studium 54

Uchwalono częściowe zmiany studium lub przystąpiono do częściowych zmian 49

Przystąpiono do zmiany całości studium 45
 
suma 148

Źródło: opracowanie własne

Wykres 5.  Gminy, w których obowiązują studia uchwalone na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
z 1994 r.

Nie podjęto żadnych zmian studium

Uchwalono częściowe zmiany studium  
lub przystąpiono do częściowych zmian 

Przystąpiono do zmiany całości studium

30,4% 36,5%

33,1%

Źródło: opracowanie własne
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Ryc. 2.  Gminy, w których obowiązują studia uchwalone na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
z 1994 r.

Źródło: opracowanie własne

Ad 1) Sprawdzono, czy gminy, które nie podjęły żadnych zmian studium przeprowadziły ocenę 
aktualności studium na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo‑
darowaniu przestrzennym (wyniki zebrano w tabelach 4 i 5). Okazało się, że spośród 54 gmin – tylko 
4 gminy (7%): Podkowa Leśna, Brwinów, Orońsko i Siemiątkowo, dokonały takiej oceny.

Gmina Podkowa Leśna wykonała ocenę aktualności studium w 2012 r. Przeprowadzona ocena 
zaleca władzom miasta przystąpienie do sporządzenia nowego dokumentu studium, jednak jak do tej 
pory nie podjęto żadnych działań w tym kierunku.
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Gmina Brwinów dokonała oceny aktualności studium w 2007 r., jednak jej wyniki nie są jedno‑
znaczne. Z jednej strony stwierdzono, że zakres i forma obowiązującego w gminie studium różnią się 
od obecnie obowiązujących przepisów prawa (co potencjalnie może powodować trudności w uchwala‑
niu aktualnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), jednak z drugiej strony usta‑
lono, iż wyrażona w studium polityka przestrzenna gminy, jak i kierunki rozwoju nie zmieniły się na 
przestrzeni ostatnich kilku lat. W konkluzji napisano, że z praktycznego punktu widzenia obowiązujące 
studium (z 2000 r.) wciąż zachowuje swoją aktualność i jako narzędzie planistycznie w gminie Brwinów 
nadal spełnia swoją funkcję. Z kolei uchwała Rady Gminy Brwinów z 2008 r. stwierdza konieczność 
zmiany i dostosowania studium do obowiązujących wymogów prawych. Jak dotychczas, nie podjęto 
żadnych kroków w tym kierunku.

Gmina Orońsko przeprowadziła ocenę aktualności studium w 2010 r. Z oceny wynika potrzeba 
sporządzenia nowego studium. Jednak nie podjęto żadnych działań ze względu na brak funduszy.

Z kolei Gmina Siemiątkowo, po przeprowadzeniu oceny aktualności studium, uchwałą Rady 
Gminy Siemiątkowo z 2014 r. uznała, że obowiązujące studium z 2001 r. jest nadal aktualne.

Dwie gminy (4%): Sarnaki i Załuski przeprowadziły tzw. „wewnętrzną ocenę” (tzn. wykonaną 
przez pracowników gminy, zajmujących się planowaniem przestrzennym). Uchwała Rady Gminy Sar‑
naki z 2010 r. stwierdza, że obowiązujące studium z 2002 r. „zachowuje aktualność w całości i pozostaje 
w zgodzie z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r.”. Z kolei wewnętrzna ocena wykonana w gminie Załuski wykazała pilną potrzebę spo‑
rządzenia zmiany studium.

48 gmin (89%) nie przeprowadziło oceny aktualności studium na podstawie art. 32 ustawy, 
mimo, że jest taki zapis w ustawie (przynajmniej raz w czasie kadencji rady gminy). Część gmin (16,6%) 
jako powód braku takiego opracowania, wskazywała brak środków finansowych w budżecie gminy.

Tabela 4.  Ocena aktualności studiów gmin na podstawie art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z 2003 r. 

L.p. Powiat Gmina

Data 
przeprowadzonej 
oceny aktualności 

studium

Wnioski

1. białobrzeski Radzanów – Nie przeprowadzono oceny z uwagi na brak funduszy.

2. białobrzeski Stara Błotnica – Nie przeprowadzono oceny z uwagi na brak funduszy.

3. białobrzeski Stromiec – Nie przeprowadzono oceny z uwagi na brak funduszy.

4. białobrzeski Wyśmierzyce – Nie przeprowadzono oceny

5. ciechanowski Glinojeck – Nie przeprowadzono oceny 

6. ciechanowski Gołymin‑Ośrodek – Nie przeprowadzono oceny 

7. ciechanowski Grudusk – Nie przeprowadzono oceny 

8. ciechanowski Ojrzeń – Nie przeprowadzono oceny 

9. ciechanowski Sońsk – Nie przeprowadzono oceny 

10. garwoliński m. Łaskarzew – Nie przeprowadzono oceny 

11. garwoliński Wilga – Nie przeprowadzono oceny 

12. grodziski Podkowa Leśna październik 2012 r.
Przeprowadzona ocena aktualności studium zaleca władzom 
miasta przystąpienie do sporządzenia nowego dokumentu, 
a nie do zmiany obowiązującego studium.
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L.p. Powiat Gmina

Data 
przeprowadzonej 
oceny aktualności 

studium

Wnioski

13. grójecki Goszczyn – Nie przeprowadzono oceny

14. grójecki Jasieniec – Uchwała w sprawie oceny aktualności zostanie podjęta na 
sesji w ostatnich dniach października 2014 r.

15. kozienicki Gniewoszów – Nie przeprowadzono oceny z uwagi na brak funduszy.

16. kozienicki Sieciechów – Nie przeprowadzono oceny

17. lipski Chotcza – Nie przeprowadzono oceny

18. lipski Solec nad Wisłą – Nie przeprowadzono oceny

19. łosicki Sarnaki –

W uchwale nr XLII/162/2010 z dnia 28.09.2010 r. stwierdzono, 
że studium z 2002 roku „zachowuje aktualność w całości 
i pozostaje w zgodzie z wymogami wynikającymi 
z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r.”. Uchwała nie posiada załącznika 
zawierającego ocenę aktualności studium – brak informacji 
potwierdzających przeprowadzenie oceny.

20. makowski Krasnosielc – Nie przeprowadzono oceny 

21. makowski Płoniawy‑Bramura – Nie przeprowadzono oceny 

22. miński Latowicz – Nie przeprowadzono oceny 

23. mławski Dzierzgowo – Nie przeprowadzono oceny 

24. nowodworski m. Nowy Dwór 
Mazowiecki – Nie przeprowadzono oceny 

25. ostrowski Małkinia Górna – Nie przeprowadzono oceny 

26. płocki Nowy Duninów – Nie przeprowadzono oceny 

27. płoński Baboszewo – Nie przeprowadzono oceny 

28. płoński Dzierzążnia – Nie przeprowadzono oceny

29. płoński Naruszewo – Nie przeprowadzono oceny 

30. płoński Załuski –

Gmina przeprowadziła wewnętrzną ocenę, która wykazała 
pilną potrzebę sporządzenia zmiany studium. Projekt 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium jest 
przygotowany na najbliższą sesję Rady Gminy.

31. pruszkowski Brwinów

Ocena aktualności 
studium 
2007 r.

Uchwała 
Rady Gminy 
nr XXVI/209/2008 
z 06.05.2008

Z jednej strony – zakres i forma obowiązującego w gminie 
studium różni się od obecnie obowiązujących przepisów 
prawa, co potencjalnie może powodować trudności 
w uchwalaniu aktualnych mpzp, jednak wyrażona 
w studium polityka przestrzenna gminy, jak i kierunki 
rozwoju nie zmieniły się na przestrzeni ostatnich kilku lat 
i należy stwierdzić, że z praktycznego punktu widzenia 
obowiązujące studium wciąż zachowuje swoją aktualność 
i jako narzędzie planistycznie w gminie Brwinów wciąż 
spełnia swoją funkcję.

Uchwała stwierdza konieczność zmiany i dostosowania 
studium do obowiązujących wymogów prawych. 



Stan aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w województwie mazowieckim

4. Gminy, w których obowiązują studia uchwalone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ...

24

L.p. Powiat Gmina

Data 
przeprowadzonej 
oceny aktualności 

studium

Wnioski

32. przysuski Gielniów – Nie przeprowadzono oceny

33. przysuski Odrzywół – Nie przeprowadzono oceny z uwagi na brak funduszy.

34. przysuski Wieniawa – Nie przeprowadzono oceny

35. pułtuski Gzy – Nie przeprowadzono oceny 

36. radomski Gózd – Nie przeprowadzono oceny z uwagi na brak funduszy.

37. radomski Jastrzębia – Nie przeprowadzono oceny z uwagi na brak funduszy.

38. radomski Jedlnia‑Letnisko – Nie przeprowadzono oceny z uwagi na brak funduszy.

39. siedlecki Korczew – Nie przeprowadzono oceny 

40. siedlecki Mokobody – Nie przeprowadzono oceny 

41. sierpecki Szczutowo – Nie przeprowadzono oceny 

42. sokołowski Ceranów – Nie przeprowadzono oceny 

43. sokołowski Jabłonna Lacka – Nie przeprowadzono oceny 

44. sokołowski Sterdyń – Nie przeprowadzono oceny 

45. szydłowiecki Jastrząb – Nie przeprowadzono oceny z uwagi na brak funduszy.

46. szydłowiecki Orońsko 12.11.2010 r. Nr 
LIV/258/10

Z oceny wynika potrzeba sporządzenia nowego studium. 
Opracowania nie podjęto z uwagi na brak funduszy.

47. węgrowski m. Węgrów – Nie przeprowadzono oceny 

48. węgrowski Sadowne – Nie przeprowadzono oceny 

49. wołomiński Jadów – Nie przeprowadzono oceny 

50. zwoleński Policzna – Nie przeprowadzono oceny

51. zwoleński Przyłęk – Nie przeprowadzono oceny

52. zwoleński Tczów – Nie przeprowadzono oceny

53. żuromiński Bieżuń – Nie przeprowadzono oceny 

54. żuromiński Siemiątkowo 06.06.2014 r.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXI.17.2014 Rady Gminy 
Siemiątkowo w sprawie aktualności Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Siemiątkowo oraz planów miejscowych, studium gminy 
zatwierdzone uchwałą nr XV/1/2001 z dnia 27 kwietnia 
2001 r. zostało uznane za aktualne.

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 5.  Ocena aktualności studiów gmin na podstawie art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z 2003 r. – zestawienie zbiorcze

Ocena aktualności studium Liczba gmin

Nie przeprowadzono oceny 48

Przeprowadzono ocenę aktualności studium 4

Przeprowadzono ocenę wewnętrzną 2
 
suma 54

Źródło: opracowanie własne

Wykres 6.  Ocena aktualności studiów gmin na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 

4,0%

Nie przeprowadzono oceny

Przeprowadzono ocenę aktualności studium

Przeprowadzono ocenę wewnętrzną
89,0%

7,0%

Źródło: opracowanie własne

Ad 2) 48 gmin uchwaliło częściowe zmiany studium lub przystąpiło do częściowych zmian. 
Zmiany te dotyczą głównie fragmentów danego studium: pojedynczych działek, części miejscowości, 
kilku miejscowości, sołectw, a także zmian funkcji danego terenu np. pod eksploatację kopalin czy lo‑
kalizację elektrowni wiatrowych.

Ad 3) 46 gmin przystąpiło do zmiany całości studium, w tym: 1 gmina (Celestynów) w 2005 r., 
4 gminy (Jaktorów, Jabłonna, Konstancin‑Jeziorna, Pruszków) w 2006 r., 1 gmina w 2007 r. (Maciejowi‑
ce), 10 gmin w latach 2008–2010 (m. Garwolin, Garwolin, Pacyna, Olszewo‑Borki, Nur, Raszyn, Świer‑
cze, m. Sochaczew, Leszno, Rząśnik), w pozostałych 30 gminach proces uchwalania nowego studium 
rozpoczął się stosunkowo niedawno, bo w latach 2011–2014.
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5.  Gminy, w których obowiązują studia uchwalone  
na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Jak już wspomniano wyżej, spośród 314 gmin województwa mazowieckiego – 165 gmin posia‑
da studia uchwalone na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, co stanowi nieco ponad połowę (52,6%) ogólnej liczby gmin województwa. W ciągu 
roku od wejścia w życie tej ustawy, nowe studia uchwaliło 11 gmin, w tym: 4 gminy z powiatu ostrow‑
skiego (Andrzejewo, Szulborze Wielkie, Zaręby Kościelne, Brok), 3 gminy z powiatu ostrołęckiego (Ba‑
ranowo, Łyse, Czarnia), 1 gmina z powiatu piaseczyńskiego (Prażmów), 1 gmina z powiatu płońskiego 
(Joniec), 1 gmina z powiatu pułtuskiego (Obryte) i 1 gmina z powiatu sochaczewskiego (Sochaczew). 
Podsumowując, w ciągu trzech pierwszych lat obowiązywania nowej ustawy o planowaniu (2003–2006) 
– 45 gmin dokonało aktualizacji studiów, co stanowi 27,3% wszystkich gmin, posiadających aktualne 
studia i 14,3% wszystkich gmin w województwie mazowieckim. 

W latach 2007–2010 nowe studia uchwaliło 55 gmin, co stanowi 33,3% wszystkich gmin, posia‑
dających aktualne studia i 17,5% wszystkich gmin w województwie mazowieckim. W latach 2011–2014 
nowe studia uchwaliło 65 gmin, co stanowi 39,4% wszystkich gmin, posiadających aktualne studia 
i 20,7% wszystkich gmin w województwie mazowieckim. Powyższe dane pokazują tendencję wzrosto‑
wą w liczbie aktualizowanych studiów, co prawdopodobnie wiąże się z coraz większą presją dostosowy‑
wania studiów gmin do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań rozwoju danej gminy.

Spośród 165 gmin posiadających studia uchwalone na podstawie ustawy o planowaniu i za‑
gospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.:
1) 76 gmin nie zmieniło do tej pory studium uchwalonego na podstawie nowych przepisów;
2) 38 gmin ponownie przystąpiło (w omawianym okresie) do jego zmiany, w tym w przypadku 20 doty‑

czyły one terenów całej gminy (m. Ciechanów, Opinogóra Górna, Baranów, m. Legionowo, Huszlew, 
Rzewnie, Wieczfnia Kościelna, Czosnów, Szulborze Wielkie, Brok, Stary Lubotyń, Kołbiel, Stara Bia‑
ła, Sochocin, Czernice Borowe, Mochowo, Młodzieszyn, Ożarów Mazowiecki, Zabrodzie, Wyszków);

3) 28 gmin uchwaliło zmiany nowego studium, w tym 13 gmin ponownie zmieniło jego całość (Górz‑
no, Dębe Wielkie, Nasielsk, Pomiechówek, Bielany, Grodzisk Mazowiecki, Żabia Wola, Radzanów, 
Zaręby Kościelne, m. Przasnysz, m. Siedlce, Teresin, Izabelin);

4) w 23 gminach były zmiany nowego studium i jednocześnie ponownie przystąpiono do kolejnych 
zmian, w tym: 
• w przypadku 5 gmin były to znowu zmiany całości studium (Ciechanów, Obryte, Nowa Sucha, 

Mszczonów, Radziejowice), 
• 6 gmin przystąpiło do zmian całości studium (Wąsewo, Piaseczno, Staroźreby, Płońsk, Sabnie, 

Kuczbork‑Osada), 
• 1 gmina (Łomianki) ponownie zmieniła całość studium i jednocześnie przystąpiła do kolejnej 

zmiany jego całości.



Stan aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w województwie mazowieckim

5. Gminy, w których obowiązują studia uchwalone na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ...

27

Gmina Łomianki (powiat warszawski zachodni) wyróżnia się więc na tle pozostałych gmin pod 
względem aktywności w aktualizacji swojego studium: w 2006 r. uchwalono studium na podstawie no‑
wych przepisów ustawy z 2003 r., następnie w 2011 r. uchwalono zarówno częściowe zmiany studium 
jak i te obejmujące obszar całej gminy, w 2013 r. ponownie przystąpiono do zmian całości studium.

Tabela 6.  Gminy, w których obowiązują studia uchwalone na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z 2003 r.

Zmiany studium Liczba gmin

Nie było zmian nowego studium 76

Nie było zmian nowego studium, ale przystąpiono do jego 
zmiany

38  
(w tym 20 – przystąpiono do zmian całości)

Były zmiany studium 28 
 (w tym 13 – zmiany całości)

Były zmiany i przystąpiono do kolejnych zmian studium
23  

(w tym 5 – zmiany całości; 6 – przystąpiono do zmian całości; 
1 – zmiana całości i przystąpienie do zmiany całości)

 
suma 165

Źródło: opracowanie własne

Zestawienie procentowe gmin, posiadających studia uchwalone na podstawie ustawy z 2003 r., 
przedstawia poniższy wykres.

Wykres 7.  Gminy, w których obowiązują studia uchwalone na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z 2003 r.

46,1%

Nie było zmian nowego studium

Nie było zmian nowego studium, 
ale przystąpiono do jego zmiany

Były zmiany studium

Były zmiany i przystąpiono do kolejnych zmian studium

13,9%

17,0%

23,0%

Źródło: opracowanie własne
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Ryc. 3.  Gminy, w których obowiązują studia uchwalone na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z 2003 r.

Źródło: opracowanie własne
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6. Wnioski

Przeprowadzona analiza aktualności studiów uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin w województwie mazowieckim wykazała, że tylko 52,6% gmin posiada studia 
uchwalone zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 
2003 r. Jest to wynik niepokojący, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że nowa ustawa o planowaniu obo‑
wiązuje już ponad 11 lat. 

Jak już wspomniano wyżej, aktualne przepisy o wiele bardziej szczegółowo regulują nie tylko 
zakres studium, ale i jego relacje z innymi dokumentami sytemu planowania przestrzennego, takimi jak 
plan miejscowy czy plan województwa. Studia opracowane na podstawie przepisów ustawy z 1994 r. są 
opracowaniami bardzo ogólnymi. Nie spełniają obowiązujących wymogów ustawowych, dlatego też są 
obarczone wadą prawną i nie odpowiadają formie obecnego dokumentu studium.

Warunkiem realizacji ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazo‑
wieckiego jest przeniesienie jego ustaleń do studiów gmin, a następnie na ich podstawie – do planów 
miejscowych. Będzie to jednak trudne do realizacji w sytuacji, gdy niemalże połowa gmin województwa 
posiada studia sporządzone w oparciu o przepisy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r.

W chwili wejścia w życie zaktualizowanego PZPWM (lipiec 2014), tylko jedna gmina nie posia‑
dała studium. Pozostałe gminy miały uchwalone studia, jednakże żaden przepis nie obliguje organów 
gminy do aktualizacji studiów z powodu ich niezgodności z planem zagospodarowania przestrzennego 
województwa, który został uchwalony ex post. Dlatego też instrument ten posiada ograniczoną sku‑
teczność, gdyż ma zastosowanie tylko w tych przypadkach, gdy gminy z własnej inicjatywy (i z różnych 
powodów) przystępują do aktualizacji studiów i wyłącznie w zakresie dokonywanych zmian, które bar‑
dzo często mają charakter wycinkowy. Powinny jednak istnieć regulacje prawne, które umożliwiłyby 
automatyczne przenoszenie do studiów gmin ustaleń nowego lub aktualizowanego planu zagospodaro‑
wania przestrzennego województwa. Fakt uchwalenia nowego planu powinien być zatem impulsem do 
jednoczesnej aktualizacji studiów.

Uaktualnione studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin staną 
się podstawą merytoryczną do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
opiniowania zmian przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Aktualizacja 
studiów przyczyni się do poprawy spójności kierunków rozwoju gmin z celami określonymi w planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa. 

Tymczasem badanie wykazało, że 47,1% gmin województwa posiada studia uchwalone na pod‑
stawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. Niepokojącym zjawiskiem jest też fakt, że 
spośród 54 przebadanych gmin, które nie podjęły żadnych zmian studium, tylko 4 gminy przeprowa‑
dziły ocenę aktualności studium w oparciu o art. 32 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z 2003 r. 

Reasumując, mając na uwadze wyniki przeprowadzonej analizy, a także fakt uchwalenia w lipcu 
2014 r. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, należy stwierdzić, że 
regulacje prawne, dotyczące aktualizacji studiów gmin w kontekście ich relacji z planem województwa, 
wymagają zmian. 
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Załącznik. Aktualność studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin  
w województwie mazowieckim (stan na sierpień 2014 r.)

Lp. Powiat Gmina Nr TERYT 
gminy

Data uchwalenia 
studium 

/nr uchwały¹

Data uchwalenia 
zmiany studium 

/nr uchwały²

Data przystąpienia  
do zmiany studium 

/nr uchwały³
Uwagi

1.

bi
ał

ob
rz

es
ki

Białobrzegi 1401013

      Obowiązuje studium obszaru całej gminy i miasta uchwalone uchwałą nr XIII/54/99 
z dn. 08.06.1999 r. ze zmianami

  12.06. 2007  
VIII/46/07   Osiedle Borki w mieście – rejon ul. Młynarskiej po obu stronach południowej części obwodnicy 

miasta w obrębie Sucha

  31.03.2011  
VII/40/2011   Obszar położony u zbiegu ulic Spacerowej i Mikowskiej (zmiana funkcji terenów zieleni na 

usługowo‑rekreacyjne) – zgodność planu ze studium

  01.03.2011  
VI/31/2011   Część miejscowości Szczyty i Mikówka (wymóg zgodności planu ze studium)

  25.08.2011 
X/68/2011   Obszar sołectwa Kamień (wymóg zgodności planu ze studium)

2. Promna 1401022

      Obowiązuje studium całej gminy przyjęte uchwałą nr II/5/2000 z dn. 31.02.2000 r. ze zmianą

  14.03.2012  
XIX/101/12  

Części miejscowości: Pnie, Rykały, Olszamy, Lekarcice Stare, Broniszew, Falęcice, Przybyszew, 
Promna Kolonia, Góry/Adamów (zgodność planu ze studium). Uaktualnienie części studium 
określającej uwarunkowania

3. Radzanów 1401032       Obowiązuje studium obszaru całej gminy przyjęte uchwałą nr VI/34/99 z dn. 23.08.1999 r. 
Nie podjęto żadnych zmian studium.

4. Stara Błotnica 1401042       Obowiązuje studium obszaru całej gminy przyjęte uchwałą nr X/77/99 z dn. 16.12.1999 r. 
Nie podjęto żadnych zmian studium.

5. Stromiec 1401052       Obowiązuje studium obszaru całej gminy przyjęte uchwałą nr VII/55/99 z dn. 29.04.1999 r. 
Nie podjęto żadnych zmian studium.

6. Wyśmierzyce 1401063       Obowiązuje studium obszaru całej gminy i miasta przyjęte uchwałą nr XXXV/179/02 
z dn. 25.06.2002 r. Nie podjęto żadnych zmian studium.

7.

ci
ec

ha
no

w
sk

i

m. Ciechanów 1402011

31.05.2007 
69/VIII/2007      

    31.05.2012 
228/XIX/2012 Obejmuje obszar całego miasta
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Lp. Powiat Gmina Nr TERYT 
gminy

Data uchwalenia 
studium 

/nr uchwały¹

Data uchwalenia 
zmiany studium 

/nr uchwały²

Data przystąpienia  
do zmiany studium 

/nr uchwały³
Uwagi

8.

ci
ec

ha
no

w
sk

i

Ciechanów 1402022

25.01.2008 
XIV/67/08    

  28.01.2011 
IV/19/11   Zmiana obejmuje obszar całej gminy i dotyczy energetyki wiatrowej, sieci wodociągowej, złóż 

kopalin, lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

   

22.06.2012 / 
XVII/116/12 
zmieniona: 
29.10.2012 / 
XXI/133/12

Zmiany studium dotyczą obrębów: Bielin, Nużewko i Mieszki Różki.

9. Glinojeck 1402033       Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XXV/213/02 z 26.06.2002 r. Nie podjęto żadnych 
zmian studium.

10. Gołymin ‑ 
‑Ośrodek 1402042     Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XXXII/168/2001 z 30.11.2001 r. Nie podjęto żadnych 

zmian studium.

11. Grudusk 1402052       Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr 209/XXIX/2002 z 29.04.2002 r. Nie podjęto żadnych 
zmian studium.

12. Ojrzeń 1402062       Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XXIX/14/2001 z 15.11.2001 r. Nie podjęto żadnych 
zmian studium.

13. Opinogóra 
Górna 1402072

18.07.2008  
XX/99/08      

 

09.10.2012 / 
XXI/122/2012 

zmieniona: 
08.11.2013 / 

XXXI/188/2013 

Uchwała XXI/122/2012 – obszar całej gminy, Uchwała ‑XXXI/188/2013 – obszar części m.: 
Chrzanówek, Zygmuntowo, Elżbiecin, Przedwojewo

14. Regimin 1402082 26.12.2012  
XVII/88/12      

15. Sońsk 1402092     Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XXV/252/2002 z 26.09.2002 r. Nie podjęto żadnych 
zmian studium.

16.

ga
rw

ol
iń

sk
i

m. Garwolin 1403011

      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XXV/172/2000 z dn. 24.11.2000 r.

   

29.04.2009 / 
XL/163/2009 
zmieniona: 
30.07.2012 / 

XXVII/125/2012

Uchwała nr XL/163/2009 w sprawie przystąpienia do zmiany studium, zmieniona uchwałą 
nr XXVII/125/2012 otrzymała brzmienie: „w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium”. 
Opracowanie nowego studium w granicach administracyjnych miasta.
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Lp. Powiat Gmina Nr TERYT 
gminy

Data uchwalenia 
studium 

/nr uchwały¹

Data uchwalenia 
zmiany studium 

/nr uchwały²

Data przystąpienia  
do zmiany studium 

/nr uchwały³
Uwagi

17.

ga
rw

ol
iń

sk
i

m. Łaskarzew 1403021       Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XXVII/125/00 z dnia 29.12.2000 r. Nie podjęto 
żadnych zmian studium.

18. Borowie 1403032
      Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XXXII/187/2001 z dnia 28.12.2001 r. ze zmianą

  24.08.2006 
XL/173/2006   Dotyczy zmiany funkcji jednej działki w miejscowości Borowie

19. Garwolin 1403042
      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XIV/137/2000 z dnia 28.12.2000 r.

    29.06.2010 
XXVII/187/2010 Przystąpienie do sporządzenia nowego studium w granicach administracyjnych miasta

20. Górzno 1403052

16.11.2007  
XIII/89/07    

Ujednolicony tekst i rysunki studium uchwalonego uchwałą nr XIX/113A/2000 z dnia 
05.10.2000 r. ze zmianą uchwaloną uchwałą nr XIII/89/07 – obejmującą: obszar w miejscowości 
Unin (projektowany teren oczyszczalni ścieków) oraz obszary eksploatacji kruszywa 
naturalnego w miejscowościach Kobyla Wola i Gąsów.

  29.05.2013 
XXXI/167/2013  

Zmiana studium dotyczy zmiany funkcji: obszaru (6 działek) we wsi Reducin na zabudowę 
produkcyjno‑usługową oraz obszaru we wsi Łąki (1 działka) na zabudowę usług komercyjnych 
i mieszkaniową. Ujednolicono tekst i rysunki studium. Uchylona została uchwała nr XIII/89/07 
z dnia 16.11.2007 r.

21. Łaskarzew 1403062 02.02.2010  
XXXIV/130/10      

22. Maciejowice 1403072

      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XXIX/145/98 z dnia 30.03.1998 r.

    12.07.2007 
XI/56/07

Przystąpienie do zmiany dotyczy całości studium. W 2013 r. uchwalone zostało studium gminy, 
jednak na skutek skargi wojewody (stwierdzenie naruszenia przepisów), w 2014 r. rada gminy 
uchyliła studium. Obecnie trwają prace nad nowym studium.

23. Miastków 
Kościelny 1403082

      Nadal obowiązuje studium uchwalone uchwałą nr XVIII/98/2000 z dnia 26.09.2000 r.

    25.10.2013 
XXXIX/213/2013 Zmiana studium obejmie obszar całej gminy – opracowanie nowego studium

24. Parysów 1403092
      Nadal obowiązuje studium uchwalone uchwałą nr XV/93/2000 z dnia 28.06.2000 r.

    15.02.2012 
XIII/81/2012

Zmiana studium obejmie obszar całej gminy – określenie nowej polityki przestrzennej gminy 
i zasad zagospodarowania

25. Pilawa 1403103 27.01.2014  
XLII.250.2014      

26. Sobolew 1403112 10.04.2014 
XXIX/234/2014      
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27.

ga
rw

ol
iń

sk
i

Trojanów 1403122
      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XXVII/150/2000 z dnia 29.11.2000 r.

    10.06.2013 
XXXV/137/2013 Zmiana studium obejmie obszar całej gminy – opracowanie nowego studium

28. Wilga 1403132       Obowiązuje studium uchwalone uchwałą nr VIII/59/99 z dnia 06.07.1999 r. Nie podjęto 
żadnych zmian studium.

29. Żelechów 1403143

      Nadal obowiązuje studium uchwalone uchwałą nr III/22/2002 z dnia 04.12.2002 ze zmianą 

  18.03.2010 
XXVII/190/10   Zmiana obejmująca teren zabytkowego parku dworskiego w Żelechowie. 

    29.02.2012 
XVIII/170/12 Zmiana studium obejmie obszar całej gminy – opracowanie nowego studium

30.

go
st

yn
iń

sk
i

Gostynin 1404022

      Obowiązuje studium z 09.07.2003 r. przyjęte uchwałą nr 268/IV/2003 ze zmianą

   31.03.2011 
 37/VI/2011  

Zmiana studium dotyczy wsi Mysłownia Nowa, Zaborów Nowy, Huta Zaborowska, 
Pomarzanki, Osiny, Choinek, Kiełpieniec, Stanisławów Skrzański, Rogożewek, Strzałki, 
Skrzany, Podgórze, Bierzewice, Gulewo.

31. m. Gostynin 1404011 28.09.2006 
 241/XLVI/2006    

Zmiana studium z 28.02.2001 r. obejmująca obszar m. Gostynina w granicach 
administracyjnych. Dokonana w 2011 r. analiza aktualności obowiązującego studium nie 
wykazała konieczności jego zmiany.

32. Pacyna 1404032
      Nadal obowiązuje studium z 29.09.2000 r. przyjęte uchwałą nr IX/68/2000 

    24.09.2008 
XIII/91/2008 Obejmuje obszar całej gminy

33. Szczawin 
Kościelny 1404052

      Obowiązuje studium z 28.01.2000 r. przyjęte uchwałą nr 92/XV/2000.

    14.06.2014 
 213/XLV/2014 Zmiana dotyczy terenów położonych we wschodniej części gminy 

34. Sanniki 1404042

      Obowiązuje studium z 09.02.2001 r. przyjęte uchwałą nr 207/XXX/2001 ze zmianami

  21.06.2011 
 64/XIII/2011   Zmiana studium obejmuje teren eksploatacji kopalin na działkach nr ewid. 1, 15 w obrębie 

Wólka

  27.02.2012 
 118/XXIII/2012   Zmiana studium pod tereny eksploatacji kopalin na działce nr ewid. 287, 288, 289/1, 290 

w miejscowości Barcik 

  25.06.2012 
 141/XXX/2012   Zmiana studium dotyczy terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych

  24.06.2013 
222/XVLII/2013   Zmiana studium dotyczy obszaru działek nr ewid. 176/2 i 180 położonych w miejscowości 

Barcik. 
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35.

gr
od

zi
sk

i

Grodzisk 
Mazowiecki 1405043

23.02.2005 
391/2005     Zmiana studium z 28.08.2002 r. przyjętego uchwałą nr 477/2002

  22.06.2005 
 459/2005   Zmiana dotyczyła sprostowania błędów w uchwale nr 391/2005 z 23.02.2005 r.

  24.01.2007 
 40/2007   Obejmuje obszar całej gminy

  16.01.2009 
 370/2009   Obejmuje obszar całej gminy – unieważniona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 września 2009 r. 

  03.03.2010 
 588/2010   Obejmuje obszar całego miasta i gminy

  22.05.2012 
 337/2012   Obejmuje obszar całej gminy

36. Jaktorów 1405052
      Nadal obowiązuje studium z 08.06.2001 r. przyjęte uchwałą nr XXX/153/2001

    12.06.2006 
XLVII/342/2006 Obejmuje obszar całej gminy

37. Żabia Wola 1405062

03.11.2005 
 45/2005     Obejmuje obszar całej gminy 

  29.04.2008 
 18/XVI/2008   Zmiana studium obejmuje działkę nr ewid. 49/1 w obrębie Żabia Wola

  24.04.2012 
 8/XVII/2012   Obejmuje obszar całej gminy 

38. Baranów 1405032

22.06.2006 
XXXVII/202/2006     Obejmuje obszar całej gminy 

    27.08.2009 
XXXI/166/2009 Obejmuje obszar całej gminy 

39. Podkowa Leśna 1405021       Obowiązuje studium z 30.06.2000 r. przyjęte uchwałą nr 117/23/2000. Nie podjęto żadnych 
zmian studium.
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40.

gr
od

zi
sk

i

Milanówek 1405011

      Nadal obowiązuje studium z 10.03.1998 r. przyjęte uchwałą nr 195/LV/98

    27.09.2011 
75/X/11

Zmiana studium obejmuje rejon pomiędzy terenem PKP, ulicą Bliską i granicą administracyjną 
miasta.

    20.06.2012 
194/XVIII/12

Zmiana studium obejmuje rejon pomiędzy: ul. Nadarzyńską, wschodnią granicą Miasta 
Milanówka, ul. Wiatraczną i ul. Jodłową.

    24.10.2013 
367/XXXI/13 Zmiana studium obejmuje część miasta

    19.12.2013 
405/XXXIV/13

Zmiana studium obejmuje rejon pomiędzy płn. – wsch. i płn. – zach. granicą administracyjną 
miasta, wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Kościuszki i południową linią rozgraniczającą 
ulicy Kwiatowej.

41.

gr
ój

ec
ki

Belsk Duży 1406012

      Obowiązuje studium obszaru całej gminy uchwalone uchwałą nr XIV/89/2000 
z dn. 26.04.2000 r. ze zmianami

  18.04.2012 
XVII/134/2012   Zakład Ferrero Belsk Duży – siłownie wiatrowe

  24.10.2012  
XXII/161/2012   Ujęcie wody Łęczeszyce II

42. Błędów 1406022
      Obowiązuje studium obszaru całej gminy uchwalone uchwałą nr IV/21/02 z dn. 27.12.2002 r.  

ze zmianą

  28.08.2012 
XVIII.115.2012   Obręb PGO Bielany

43. Chynów 1406032

29.01.2008  
XIV/75/08      

  29.03.2011  
IV/26/11   Obszar sołectwa Martynów

    10.08.2012  
XV/105/2012 Sołectwo Adamów Drwalewski

  19.02.2013  
XIX/139/2013   Hipolitów – działki nr 3,4,5

    13.06.2013  
XXI/153/2013

Części sołectw: Budy Sułkowskie, Grobice Nowe, Sułkowice, Chynów, Jakubowizna, Machcin 
II, Gaj Żelechowski‑Winiary, PGR Drwalew, Drwalew Biowet, Żyrów, Dąbrowa Duża, Wola 
Chynowska, Wola Pieczyska, Barcice Drwalewskie, Widok
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44.

gr
ój

ec
ki

Goszczyn 1406042       Obowiązuje studium obszaru całej gminy uchwalone uchwałą nr XIV/107/99 z dn. 18.12.1999 r. 
Nie podjęto żadnych zmian studium.

45. Grójec 1406053 10.09.2012  
XXX/229/12     Obszar gminy i miasta Grójec (aktualizacja)

46. Jasieniec 1406062       Obowiązuje studium obszaru całej gminy uchwalone uchwałą nr VIII/61/99 z dn. 25.10.1999 r. 
Nie podjęto żadnych zmian studium.

47. Mogielnica 1406073

      Nadal obowiązuje studium obszaru całej gminy i miasta uchwalone uchwałą nr XIV/191/99 
z dn. 01.12.1999 r. ze zmianą

  24.06.2009 
XLII/254/2009   Fragment sołectwa Górki‑Izabelin (uzyskanie nowych terenów zabud.mieszk.)

    17.06.2011  
XV/67/2011

Części sołectw: Stamirowice, Michałowice, Borowe, Dziarnów, Jastrzębia, Świdno, Tomczyce, 
Ślepowola, Stryków, Otaląż, Otalążka

    24.09.2012  
XXXI/162/2012 Część sołectwa Wężowiec

48. Pniewy 1406092

      Obowiązuje studium obszaru całej gminy uchwalone Uchwałą Nr XVII/126/2000 
z dn. 30.08.2000 r. ze zmianami

  17.03.2010  
XLV/243/10   I etap zmiany – tereny działek nr ew. 46 i 29 w sołectwie Osieczek

  15.04.2011  
VII/44/11   II etap zmiany – część miejscowości: Michrów‑Stefów, Dąbrówka, Przęsławice, 

Wilczoruda‑Parcela, Natalin, Kornelówka

  10.04.2014 
XLI/195/14  

III etap zmiany – obszary opracowania obejmują tereny poniżej wymienione: Wola Pniewska – 
działki nr 140/3, 191, Cychry – działka nr 28/1, 61, 164, 29/2, 62, Józefów – działka nr 59/2, 60/4, 
58, 60/2, Osieczek – działka nr 85/1, 109/5, Przykory – działka nr 17/3, 4/3, 4/2, Michrówek – 
działka nr14/3

49. Nowe Miasto 
nad Pilicą 1406083

      Obowiązuje studium obszaru całej gminy i miasta przyjęte uchwałą nr XXIV/145/2000 
z dn. 23.08.2000 r. ze zmianą

  07.10.2011  
XII/62/2011   Działka nr ew. 219/7 przy ul. Wczasowej (usługi)
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50.

gr
ój

ec
ki

Warka 1406113

      Nadal obowiązuje studium obszaru całej gminy i miasta przyjęte uchwałą nr XII/129/99 
z dn. 24.06.1999 r.

    30.11.2012  
XXXI/210/12 Warka – ul. Osiedlowa (nowe kierunki rozwoju dla fragmentu miasta)

    30.11.2012  
XXXI/211/12 Nowa Wieś – nowe kierunki rozwoju

    30.11.2012 
XXXI/212/12 Warka – ul. Ciemniewskiego – nowe kierunki rozwoju

    30.11.2012  
XXXI/213/12 Laski – nowe kierunki rozwoju

    30.11.2012  
XXXI/214/12 Warka, ul. Nowy Zjazd – nowe kierunki rozwoju miasta

    28.12.2012 
XXXIII/228/12 Nowa Wieś – nowe kierunki rozwoju

    18.12.2013  
XLVII/322/13 Obszar gminy i miasta

51.

ko
zi

en
ic

ki

Garbatka‑
‑Letnisko 1407012

      Nadal obowiązuje studium obszaru całej gminy przyjęte uchwałą nr V/33/98 z dn. 29.12.1998 r. 
ze zmianami

  04.02.2010 
XXX/1/2010   Ponikwa – działki nr ew. 120/3, 121/3, 122/3 (eksploatacja złoża piasku)

  02.02.2012 
XV/11/2012   Rejon ulic: Spacerowa, Krasickiego, Partyzantów, Kolejowa w Garbatce‑Letnisko

    22.05.2014 
XXXVII/24/14 Garbatka‑Letnisko – rejon ulic Kruczkowskiego i Czarnoleska (bud. mieszkaniowe)

52. Głowaczów 1407022

      Nadal obowiązuje studium obszaru całej gminy przyjęte uchwałą nr XXIII/185/2000 
z dn. 28.12.2000 r.

    22.08.2011  
IX/41/11 Miejska Dąbrowa – działki nr ew. 83/1, 84/1 wraz ze strefą ochronną (elektrownia wiatrowa)

    22.08.2011  
IX/42/11 Klementynów – działka nr 44 wraz ze strefą ochronną (elektrownia wiatrowa)

    22.08.2011  
IX/43/11

Lipska Wola – Zadąbrowie II – działka nr ew. 48 wraz ze strefą ochronną (elektrownia 
wiatrowa)

    22.08.2011  
IX/48/11 Lipska Wola – Zadąbrowie I ‑ działka nr ew. 293 wraz ze strefą ochronną (elektrownia wiatrowa)
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53.

ko
zi

en
ic

ki

Gniewoszów 1407032       Obowiązuje studium obszaru całej gminy uchwalone uchwałą nr XX/192/01 z dn. 09.02.2001 r. 
Nie podjęto żadnych zmian studium.

54. Grabów nad 
Pilicą 1407042

      Nadal obowiązuje studium obszaru całej gminy uchwalone uchwałą nr IV/33/2000 
z dn. 28.06.2000 r.

    27.10.2008  
XXI/102/2008 Teren działek nr 43, 44, 160 w miejscowości Tomczyn (zabudowa jednorodzinna)

55. Kozienice 1407053 09.10.2008  
XXXIV/317/2008     Obowiązujące studium obejmuje obszar miasta i gminy

56. Magnuszew 1407062
      Obowiązuje studium obszaru całej gminy uchwalone uchwałą nr III/138/2000 

z dn. 30.11.2000 r. ze zmianą

  19.12.2013 
VI/250/2013   Część obrębu Anielin‑Kępa (funkcje usługowe i mieszkaniowe) 

57. Sieciechów 1407072       Obowiązuje studium obszaru całej gminy przyjęte uchwałą nr XVI/91/99 z dn. 28.12.1999 r. 
Nie podjęto żadnych zmian studium.

58.

le
gi

on
ow

sk
i

Jabłonna 1408022
      Nadal obowiązuje studium z 12.12.2000 r. przyjęte uchwałą nr XXV/260/2000 

    12.07.2006  
LV/489/2006 Zmiana dotyczy całości studium

59. m. Legionowo 1408011

28.03.2007  
VI/52/2007      

    23.02.2011 
V/39/2011 Zmiana dotyczy całości studium

60. Nieporęt 1408032 09.06.2011 
X/46/2011      

61. m. i gm. Serock 1408043

31.08.2009 
392/XLVI/09      

  29.02.2012  
181/XIX/2012   Zmiana studium dotyczyła obszaru wsi Szadki

62. Wieliszew 1408052 05.12.2013 
XXXVII/373/2013      

63.

lip
sk

i

Chotcza 1409012       Obowiązuje studium obszaru całej gminy uchwalone uchwałą nr II/12/99 z dn. 15.03.1999 r. 
Nie podjęto żadnych zmian studium.
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64.

lip
sk

i

Ciepielów 1409022
      Nadal obowiązuje studium obszaru całej gminy uchwalone uchwałą nr VIII/56/99 

z dn. 25.05.1999 r.

    26.03.2014  
XLI/219/2014

Obręby: Drezno, Świesielice, Wólka Dąbrowska, Łaziska, Czerwona, Marianki, Wielgie, 
Ciepielów, Ciepielów Stary, Ranachów B. Wyznaczenie nowych terenów zabudowy.

65. Lipsko 1409033

      Nadal obowiązuje studium obszaru całej gminy i miasta przyjęte uchwałą nr XIII/99/99 
z dn. 30.12.1999 r. ze zmianą

    15.12.2008 
XXXII/170/2008

Wybrane rejony nowej zabudowy w mieście i gminie Lipsko (nowe tereny budowlane)
    16.02.2009  

XXXV/188/2009

  07.06.2010  
LI/287/2010

 
 Obszary wskazane pod funkcje rolniczej przestrzeni produkcyjnej w mieście i gminie Lipsko

66. Rzeczniów 1409042 04.03.2014  
XLVI/169/2014     Obszar gminy – nowe tereny budowlane

67. Sienno 1409052 14.01.2014  
XXXVII/173/2014     Obszar całej gminy – nowe tereny budowlane: usług, produkcji, infrastruktury, komunikacji, 

cmentarz – dostosowanie studium do obowiązujących przepisów

68. Solec nad Wisłą 1409062       Obowiązuje studium obszaru całej gminy uchwalone uchwałą nr XXVI/150/2002 
z dn. 10.10.2002 r. Nie podjęto żadnych zmian studium.

69.

ło
sic

ki

Huszlew 1410012

18.12.2008 
XXX/125/2008      

    07.04.2010 
XLV/187/2010

Zmiana studium obejmie obszar całej gminy, w uchwale brak informacji o zakresie 
sporządzanej zmiany.

70. Łosice 1410023

      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XXV/175/2000 z dnia 21.09.2000 r. ze 
zmianami 

  26.11.2009 
XXXVII/231/09  

Zmiana studium dotyczy: wyznaczenia lub powiększenia stref zabudowy ekstensywnej 
z usługami; zmiany trasy obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 698; weryfikacji trasy gazociągu 
wysokiego ciśnienia i lokalizacji istniejącej stacji redukcyjnej gazu.

  08.11.2011 
XX/103/11  

Zmiana studium dotyczy: lokalizacji elektrowni wiatrowych; dopuszczenia lokalizacji 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w strefie 3KU(UI) – obszarów koncentracji usług dla 
ludności o charakterze lokalnym; przeznaczenia pod zalesienie terenów rolnych.

    23.03.2012 
XXIV/136/12

Zmiana studium dotyczy: zmiany wskaźników dotyczących ilości miejsc parkingowych; 
powierzchni biologicznie czynnej i zasad kształtowania zabudowy na terenach położonych 
wokół zabytkowego rynku w Łosicach; terenu w obrębie miejscowości Szańków, 
przeznaczonego docelowo na cele usług wielofunkcyjnych, usług handlowych i przemysł 
nieuciążliwy dla otoczenia.
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71.

ło
sic

ki

Olszanka 1410032 17.06.2014 
XLII/196/14      

72. Platerów 1410042
      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XXVII/137/02 z dnia 22.04.2002 r.

    14.09.2012 
XXI/104/2012 Zmiana studium obejmie obszar całej gminy – opracowanie nowego studium

73. Sarnaki 1410052      
Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XXVII/176/2002 z dnia 08.08.2002 r. (stwierdzenie 
aktualności studium – uchwała nr XLII/162/2010 z dnia 28.09.2010 r.) Nie podjęto żadnych 
zmian studium.

74. Stara Kornica 1410062

      Nadal obowiązuje studium uchwalone uchwałą nr XXII/149/02 z dnia 28.02.2002 r.

    03.04.2012  
XV/95/2012

Uchwała o przystąpieniu do zmiany studium dotyczyła wyznaczenia obszarów przeznaczonych 
pod lokalizację farm wiatrowych. Z informacji uzyskanych z urzędu gminy wynika, że 
w związku z protestami społecznymi odstąpiono od opracowania przedmiotowej zmiany 
studium. 

75.

m
ak

ow
sk

i

m. Maków 
Mazowiecki 1411011 04.10.2012 

XXIII/141/2012    

Nastąpiła zmiana studium przyjętego w dniu 15.02.2001 r. uchwałą nr XXVI/204/2001. Zmiana 
studium miała charakter kompleksowy, obejmowała obszar całego miasta. Nastąpiła zmiana 
redakcji dostosowująca dokument do nowych wymogów prawnych oraz zostały wprowadzone 
zmiany niektórych ustaleń.

76. Czerwonka 1411022 19.07.2013  
XXIII/189/2013    

Nastąpiła zmiana studium przyjętego w dniu 09.12.2002 r. uchwałą nr III/12/2002. Zmiana 
Studium miała charakter kompleksowy, obejmowała obszar całej gminy. Nastąpiła zmiana 
redakcji dostosowująca dokument do nowych wymogów prawnych oraz zostały wprowadzone 
zmiany niektórych ustaleń.

77. Karniewo 1411032 30.12.2013 
XXXI/172/2013     Uchwalono nowe studium, w którym uchyla się studium z dnia 30.12.2001 r. przyjęte uchwałą 

nr XIX/131/2001.

78. Krasnosielc 1411042       Obowiązuje studium z dnia 19.12.2002 r., przyjęte uchwałą nr III/12/2002. Nie podjęto 
żadnych zmian studium.

79. Młynarze 1411052 07.02.2005  
XVI/56/05      

80. Płoniawy 
‑Bramura 1411062       Obowiązuje studium z dnia 02.10.2002 r., przyjęte uchwałą nr 258/XLV/02. Nie podjęto 

żadnych zmian studium.
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81.

m
ak

ow
sk

i

Różan 1411073

27.06.2005  
XXV/137/2005    

Nastąpiła zmiana studium przyjętego w dniu 10.07.2003 r. uchwałą nr XVIII/44/2003. Zmiana 
studium miała charakter kompleksowy, obejmowała obszar całej gminy. Nastąpiła zmiana 
redakcji dostosowująca dokument do nowych wymogów prawnych oraz zostały wprowadzone 
zmiany niektórych ustaleń (dot. zbiornika wodnego Zawady Ponikiew‑Szygi).

  29.04.2010 
XXXVI/174/10   Zmiana dot. wyznaczenia nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na 

terenie gminy Różan.

  26.03.2012 
XI/90/2012   Zmiana dot. wyznaczenia nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 

i obwodnicę na terenie miasta Różan.

82. Rzewnie 1411082

28.04.2006  
XXXVII/154/06      

    06.09.2012  
XIX/81/2012

Zmiana studium obejmie cały obszar gminy z wyłączeniem obszarów Natura 2000 Dolina 
Dolnej Narwi.

83. Sypniewo 1411092 20.04.2006  
XXXII/129/2006      

84. Szelków 1411102

28.06.2012  
XIX/96/2012    

Nastąpiła zmiana studium przyjętego w dniu 30.12.2002 r. uchwałą nr III/23/02. Zmiana 
studium miała charakter kompleksowy, obejmowała obszar całej gminy. Nastąpiła zmiana 
redakcji dostosowująca dokument do nowych wymogów prawnych. Wyznaczono nowe tereny 
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, letniskowe i usługi.

    08.05.2013 
XXIX/152/2013

Zmiana dotyczy wyznaczenia nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne.

85.

m
iń

sk
i

m. Mińsk 
Mazowiecki 1412011

      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XII/122/99 z dnia 22.11.1999 r.

    27.06.2011  
VIII/65/11

Zmiana studium obejmie obszar miasta w granicach administracyjnych – sporządzenie 
nowego studium

86. Cegłów 1412042

21.10.2010 
XLI/204/10      

  27.03.2014  
XLII/349/14   Zmiana studium uchwalona w 2014 r. dotyczy korekty studium uchwalonego w 2010 r. 

obejmującej 3 działki w miejscowości Mienia 

87. Dębe Wielkie 1412052

29.12.2009 
XLIII/211/2009      

  27.05.2010 
XLIX/249/2010   Zmiana cząstkowa, dotycząca korekty części graficznej (funkcji działki w miejscowości Dębe 

Wielkie)

 
27.03.2014 

SR.XLIV.0007. 
333.2014

  Uchylona została uchwała nr XLIII/211/2009 z dnia 29.12.2009 r. zmieniona uchwałą 
nr XLIX/249/2010 z dnia 27.05.2010 r.
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88.

m
iń

sk
i

Dobre 1412062

23.11.2011 
X/89/11      

  30.05.2014 
XXXI/276/2014  

Zmiana studium stanowi realizację uwag Wojewody Mazowieckiego, zawartych w piśmie 
z 16.04.2012 oraz uwzględnienie aktualnie podejmowanych decyzji oraz wniosków. Uchylona 
została uchwała Nr X/89/11 z dnia 23.11.2011 r.

89. Halinów 1412073 11.03.2010 
XXXVIII/333/10      

90. Jakubów 1412082 09.09.2013 
XXXII/191/2013      

91. Kałuszyn 1412093 24.10.2012 
XVI/105/2012      

92. Latowicz 1412102       Obowiązuje studium uchwalone uchwałą Nr XIII/76/99 z dnia 30.12.1999 r. Nie podjęto 
żadnych zmian studium.

93. Mińsk 
Mazowiecki 1412112 12.08.2009 

XXVI/141/09      

94. Mrozy 1412122

08.05.2012 
XVI/155/2012      

    12.10.2012 
XXI/203/2012

Zmiana dotyczy: działek nr 2330, 2329, 2306/3, 2321/21 w obrębie Mrozy – teren planowanego 
osiedla domów wielorodzinnych z częścią usługowo – handlową oraz działek nr: 163, 167, 
173 w obrębie Skruda – teren do budowy domów jednorodzinnych z przeznaczeniem na cele 
rekreacyjne.

    28.06.2013 
XXVIII/309/2013

Zmiana dotyczy działek nr: 590/12, 590/13 i 590/14 w miejscowości Mrozy – zmiana funkcji ze 
sportu i rekreacji na mieszkaniowo‑usługową.

95. Siennica 1412132  26.06.2014 
XXXIII.0007.266.2014    

96. Stanisławów 1412142 17.03.2008 
XIV/76/08      

97. m. Sulejówek 1412151 22.04.2010 
LVIII/333/2010      

98.

m
ła

w
sk

i m. Mława 1413011 24.04.2012  
XVII/164/2012      

99. Dzierzgowo 1413022       Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr 94/19/2001 z 30.11.2001 r. Nie podjęto żadnych 
zmian studium.
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100.

m
ła

w
sk

i

Lipowiec 
Kościelny 1413032

    Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr 125/XXI/2000 z 28.12.2000 r.

    29.08.2013 
159.XXXI.2013

Zmiana obejmuje obszar całej gminy i dotyczy dostosowania studium do obowiązujących 
przepisów.

101. Radzanów 1413042

20.09.2005  
XXVII/174/2005    

  25.06.2008 
XV/90/2008   Zmiana obejmuje części miejscowości: Bębnowo, Józefowo, Ratowo, Gradzanowo Zbęskie, 

Radzanów, Wróblewo.

  29.02.2012 
XIV/81/2012   Zmiana dotyczy obszaru całej gminy.

102. Strzegowo 1413052

28.11.2012  
XXIV/139/2012      

    30.12.2013 
XXXVII/218/2013 Zmiana studium obejmująca część miejscowości Strzegowo

103. Stupsk 1413062
    Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XXIII/136/02 z 22.02.2002 r.

    25.11.2011 
XIV/61/11 

Zmiana studium obejmuje obszar całej gminy i dotyczy dostosowania do obowiązujących 
przepisów.

104. Szreńsk 1413072 13.05.2011  
VI/46/11      

105. Szydłowo 1413082 30.08.2010  
XLII/187/2010      

106. Wieczfnia 
Kościelna 1413092

16.05.2012  
XIII/96/2012    

    29.10.2012 
XVI/127/2012

Zmiana dotyczy aktualizacji polityki przestrzennej gminy, pozwalającej na dostosowanie do 
bieżących potrzeb.

107. Wiśniewo 1413102 16.10.2008  
XX/103 /08    

108.

no
wo

dw
or

sk
i

m. Nowy Dwór 
Mazowiecki 1414011       Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XIII/173/99 z 30.12.1999 r. Nie podjęto żadnych 

zmian studium.

109. Czosnów 1414022

24.07.2012  
XVII/161/2012      

    28.12.2012 
XXII/249/2012 Zmiana dotyczy obszaru całej gminy.

    06.02.2013  
XXIII/256/2013 Zmiana dotyczy części miejscowości Czosnów.
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110.

no
wo

dw
or

sk
i

Leoncin 1414032 17.04.2013  
XLVIII/232/13      

111. Nasielsk 1414043

20.10.2006  
LXVI/442/06      

  10.11.2010 
LIII/394/10   Zmiana dotyczy obszaru całej gminy.

112. Pomiechówek 1414052

13.07.2005  
XXVIII/207/05      

  27.10.2010  
LIII/305/10  

Zmiana obejmująca obszar całej gminy dotyczy głównie nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 
i trasy „Olszynki Grochowskiej” oraz dostosowania studium do wymogów ochrony środowiska 
kulturowego i przyrodniczego.

113. Zakroczym 1414063 30.12.2011  
XI/78/2011      

114.

os
tr

oł
ęc

ki

Baranowo 1415012

28.08.2003  
X/67/03      

    30.04.2014  
XXXIX/302/2014

Zmiana dotyczy wyznaczenia terenu pod oczyszczalnię ścieków oraz pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne.

  30.06.2014 
XLI/319/2014   Nastąpiła zmiana redakcji dostosowująca dokument do nowych wymogów prawnych. Zmiana 

dotyczyła projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka‑Olsztyn Mątki.

115. Czarnia 1415022

27.09.2004  
XIII/61/04      

  24.07.2014  
XXV/189/14   Zmiana dotyczyła projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka‑Olsztyn Mątki.

    24.07.2014  
XXV/190/14

Zmiana dotyczy projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka‑Olsztyn Mątki 
(w związku z korektą wariantu jej przebiegu).

116. Czerwin 1415032

23.12.2005  
XXXIV/31/2005      

  10.09.2013  
XXXI/151/2013   Zmiana dotyczyła przeznaczenia terenów pod farmy wiatrowe.

117. Goworowo 1415042
      Brak studium

    25.02.2013  
XXXI/197/13 Przystąpienie do sporządzenia studium
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118.

os
tr

oł
ęc

ki

Kadzidło 1415052

05.10.2012  
XXIV/151/2012    

Nastąpiła zmiana studium przyjętego w dniu 29.11.2000 r. uchwałą nr XIX/172/2000. 
Dokonano zmiany redakcji dostosowując dokument do nowych wymogów prawnych 
oraz zostały wprowadzone zmiany niektórych ustaleń. Zmiana dotyczyła dwóch działek 
z przeznaczeniem pod eksploatację torfu we wsi Piasecznia.

  16.05.2014  
XLIV/312/2014   Zmiana dotyczyła pojedynczych działek z przeznaczeniem pod eksploatację kruszywa (żwiru) 

we wsi Chudek, Gleba, Kierzek.

  25.07.2014  
XLVII/328/2014   Zmiana dotyczyła projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka‑Olsztyn Mątki.

119. Lelis 1415062

      Nadal obowiązuje studium z dnia 29.12.2000 r. przyjęte uchwałą nr XVII/105/2000

    22.02.2013  
XXI/148/2013

Wykonywana zmiana studium dotyczy wyznaczenia nowych terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne oraz projektowaną linię elektroenergetyczną 400 kV 
Ostrołęka‑Olsztyn Mątki.

120. Łyse 1415072 28.05.2004 
XI/99/2004      

121. Myszyniec 1415083

      Nadal obowiązuje studium przyjęte w dniu 03.07.2003 r. uchwałą nr VIII/60/03

    28.11.2013  
XXVII/231/13

Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany studium przyjętego w dniu 03.07.2003 r. 
uchwałą nr VIII/60/03. Zmiana studium będzie miała charakter kompleksowy i obejmie obszar 
całej gminy.

122. Olszewo‑Borki 1415092
      Nadal obowiązuje studium z dnia 27.12.2002 r. przyjęte uchwałą nr II/8/02. 

    23.04.2008  
XX/149/08

Wykonywana zmiana studium będzie miała charakter kompleksowy i obejmie obszar całej 
gminy.

123. Rzekuń 1415102

30.12.2010  
IV/12/2010    

Nastąpiła zmiana studium przyjętego w dniu 13.12.2002 r. uchwałą nr III/13/2002. Zmieniono 
redakcję dostosowując dokument do nowych wymogów prawnych oraz zostały wprowadzone 
zmiany niektórych ustaleń. Zmiana dot. wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych pod 
planowaną rozbudowę Elektrowni Ostrołęka.

    22.08.2013  
XXXIX/262/2013 Zmiana dotyczy wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych.

124. Troszyn 1415112 17.07.2014  
XXX/263/14      
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125.

O
st

ro
łę

ka

m. Ostrołęka 1461011

24.06.2010  
567/LXIX/2010    

Nastąpiła zmiana studium przyjętego w dniu 01.12.2000 r. uchwałą nr 273/XXVIII/2000. 
Zmiana studium miała charakter kompleksowy, obejmowała obszar całego miasta. Nastąpiła 
zmiana redakcji dostosowująca dokument do nowych wymogów prawnych oraz zostały 
wprowadzone zmiany niektórych ustaleń.

    28.04.2011  
74/XVIII/2011 Zmiana dotyczy „Jednostki Pomian” – w zakresie rozwoju funkcji usług

    24.06.2011  
119/XI/2011

Zmiana dotyczy „Jednostki Bemowo” – w zakresie rozwoju funkcji budownictwa 
mieszkaniowego jednorodzinnego

  31.05.2012  
294/XXVI/2012   Zmiana dotyczyła wyznaczenia nowych terenów pod obiekty wielkopowierzchniowe

  26.06.2014  
629/LXIII/2014   Zmiana dotyczyła „Jednostki Śródmieście” – w zakresie rozwoju funkcji usług

126.

os
tr

ow
sk

i

m. Ostrów 
Mazowiecka 1416011 18.12.2009  

XXXI/197/2009    
Nastąpiła zmiana studium przyjętego w dniu 29.06.2001 r. uchwałą nr XXX/169/2001. 
Zmieniono redakcję dostosowując dokument do nowych wymogów prawnych oraz zostały 
wprowadzone zmiany niektórych ustaleń.

127. Andrzejewo 1416022

31.12.2004  
XXIV/87/04      

  18.07.2011  
IX/45/11   Nastąpiła zmiana redakcji dostosowująca dokument do nowych wymogów prawnych oraz 

zostały wprowadzone zmiany niektórych ustaleń.

128. Boguty‑Pianki 1416032 24.06.2014  
192/XXVII/14     Uchwalono nowe studium, w którym uchyla się studium z dnia 07.05.2003 r. przyjęte uchwałą 

nr 39/VI/03.

129. Brok 1416043

20.04.2004  
XIII/82/2004      

    29.12.2009  
XVII/93/2009 Zmiana studium będzie miała charakter kompleksowy i obejmie obszar całej gminy. 

130. Małkinia Górna 1416052      
Obowiązuje studium z dnia 30.12.2002 r. uchwalone uchwałą nr 15a/IV/2002 w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Nie podjęto 
żadnych zmian studium. 

131. Nur 1416062
      Nadal obowiązuje studium przyjęte w dniu 31.12.2002 r. uchwałą nr IV/20/2002.

    06.10.2010  
XXXVI/173/10  Zmiana studium będzie miała charakter kompleksowy i obejmie obszar całej gminy. 
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132.

os
tr

ow
sk

i

Ostrów 
Mazowiecka 1416072

30.03.2012  
XIII/138/2012     Uchwalono nowe studium, w którym uchyla się studium z dnia 29.06.2001 r. przyjęte uchwałą 

nr XXX/195/1.

    29.05.2013  
XXII/250/13 Zmiana dotyczy przeznaczenia terenów pod farmy wiatrowe.

    07.03.2014  
XXII/305/14 Zmiana dotyczy kilku działek z przeznaczeniem pod tereny przemysłowo‑usługowe.

133. Stary Lubotyń 1416082

17.12.2009  
XXXI/156/09      

    24.04.2014  
XXXVIII/221/14 Zmiana studium będzie miała charakter kompleksowy i obejmie obszar całej gminy. 

134. Szulborze 
Wielkie 1416092

30.11.2004  
63/XVIII/2004      

    09.05.2014  
131/XXIX/2014 Zmiana studium będzie miała charakter kompleksowy i obejmie obszar całej gminy. 

135. Wąsewo 1416102

30.12.2008  
XXII/96/08    

Nastąpiła zmiana studium przyjętego w dniu 30.12.2002 r. uchwałą nr III/8/02. Zmiana 
studium miała charakter kompleksowy, obejmowała obszar całej gminy. Nastąpiła zmiana 
redakcji dostosowująca dokument do nowych wymogów prawnych oraz zostały wprowadzone 
zmiany niektórych ustaleń dotyczących wyznaczenia nowych terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne.

  27.09.2011  
X/70/2011   Zmiana dotyczyła przeznaczenia terenów pod eksploatację kruszywa oraz kilku działek 

z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

  17.04.2014  
XXXV/250/2014

Zmiana dot. całej gminy z wyznaczeniem terenów w przeważającej części pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne.

136. Zaręby 
Kościelne 1416112

30.06.2004 
XVIII/95/04      

  19.10.2012  
XVI/116/2012   Zmiana studium miała charakter kompleksowy, obejmowała obszar całej gminy. 

Wprowadzono zmiany niektórych ustaleń.

137.

ot
wo

ck
i m. Józefów 1417011

15.07.2010 
330/V/2010      

   

29.11.2013 / 359/
VI/2013  

zmieniona: 
09.04.2014 / 393/

VI/2014

Uchwała nr 359/VI/2013 – dotyczy terenu ograniczonego ulicami: Wyszyńskiego, Parkową, 
Sosnową, Świderską. Uchwała nr 393/VI/2014 – powiększenie opracowania o 5 obszarów 
miasta.

138. m. Otwock 1417021 10.06.2014 
LII/540/2014      
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139.

ot
wo

ck
i

Celestynów 1417032
      Nadal obowiązuje studium uchwalone uchwałą nr 68/99 z dnia 17.12.1999 r.

    29.03.2005 
144/05 Zmiana studium obejmie obszar całej gminy – opracowanie nowego studium

140. Karczew 1417043 14.06.2012 
XXVII/225/2012      

141. Kołbiel 1417052

29.02.2008 
XIII/78/2008      

    20.04.2012 
XVI/93/2012 Zmiana studium obejmie obszar całej gminy – opracowanie nowego studium

142. Osieck 1417062

30.08.2007 
VII/41/07      

  27.04.2011 
VI/32/11   Zmiana studium dotyczy zmiany funkcji 2 działek w miejscowości Lipiny

  12.03.2013 
XXI/168/13   Zmiana studium dotyczy obszaru 8 działek w miejscowości Górki. Uchylona została uchwała 

nr VI/32/11 z dnia 27.04.2011r. w zakresie ustalenia strefy funkcjonalno‑przestrzennej 

143. Sobienie‑Jeziory 1417072

30.03.2005 
XXII/94/05      

    28.06.2012 
XV/85/12

Przystąpienie do zmiany studium dotyczy obszaru położonego w północnej części gminy, na 
wschód od przebiegającej przez Dziecinów drogi wojewódzkiej nr 801

144. Wiązowna 1417082

26.10.2011 
85.XVI.2011      

  28.05.2014 
66.LIV.2014   Zmiana studium dotyczy terenów przeznaczonych pod: zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, usługi publiczne, zalesienia

145.

pi
as

ec
zy

ńs
ki

Góra Kalwaria 1418013

13.09.2006 
700/XLVII/2006      

  29.11.2011  
XIX/202/2011   Dla fragmentu wsi Łubna rejon drogi krajowej nr 79 

     29.11.2011 
XIX/205/2011 

Dla obszaru gminy z wyłączeniem fragmentów wsi: Łubna, Obręb, Julianów, Czarny Las, 
Cendrowice, Sobików, Czaplinek, Aleksandrów i Linin

  30.09.2013 
XLVI/506/2013   Dla fragmentów wsi: Obręb, Julianów, Czarny Las, Cendrowice, Sobików, Czaplinek

  27.06.2014 
LVIII/635/2014   Dla fragmentów wsi Aleksandrów i Linin
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146.

pi
as

ec
zy

ńs
ki

Konstancin
‑Jeziorna 1418023

      Nadal obowiązuje studium z dnia 27.12.1999 r. przyjęte uchwałą nr 97/III/17/99 

    02.10.2006  
585/IV/38/2006 Uchwała o przystąpieniu do zmiany całego studium

147. Lesznowola 1418032

15.03.2011  
30/IV/2011      

   24.01.2014 
482/XXXVIII/2014   Dla części obszaru KPGO Mysiadło‑uchwalona zmiana umożliwia sytuowanie obiektów 

handlu (w tym obiektów sprzedaży pow. 2000 m2)

148. Piaseczno 1418043

11.07.2006 
1366/LII/2006    

  23.09.2009 
1151/XXXIX/2009   Dla fragm. m. Piaseczno przy ul. Energetycznej i Kineskopowej

    24.02.2010 
1339/XLIV/2010 

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium jest aktualizacją studium 
zatwierdzonego uchwałą nr 1366/LII/2006 z 11.07.2006 r. wraz z późn. zm. zatwierdzonymi 
uchwałą nr 1151/XXXIX/2009 z dn. 23.09.2009 r.

149. Prażmów 1418052

 27.07.2004  
XXII/174/2004      

  30.10.2012 
XVIII/192/2012   Dotyczy lokalizacji oczyszczalni ścieków i infrastruktury technicznej 

  22.10.2013 
XL/293/2013  

Zmiana w granicach administracyjnych gminy ‑uchylona uchwałą nr XLVII/369/2014 
z dn. 25.04.2014 r. Powodem uchylenia była skarga Wojewody Mazowieckiego do WSA na błędy 
proceduralne popełnione przy uchwalaniu studium. 

150. Tarczyn 1418063 28.11.2012  
XXXIV/200/12      

151.

Pł
oc

k

m. Płock 1462011 26.03.2013 
 565/XXXIII/2013     Zmiana studium z 21.04.1998 r. przyjętego uchwałą nr 967/LXIII/98 

152.

pł
oc

ki

Bielsk 1419012

      Nadal obowiązuje studium z dnia 20.10.2001 r. przyjęte uchwałą nr 220/XXIV/2001 ze zmianą

  30.08.2010 
256/XL/2010   Zmiana studium obejmuje obszar wyznaczony granicami obrębów geodezyjnych Bielsk, 

Ciachcin, Ciachcin Nowy i Zągoty.

    25.01.2013 
XXIX/222/2013 Obejmuje obszar całej gminy
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153.

pł
oc

ki

Bodzanów 1419022

  30.04 2009 
183/XXVI/2009   Zmiana studium w zakresie eksploatacji kopalin w miejscowościach: Gromice, Pepłowo, 

Wiciejewo, Małoszynka, Garwach.

  30.03.2010 
 238/XXXV/10   Zmiana studium w zakresie terenów położonych w miejscowościach: Reczyn, Reczyn Nowy, 

Cieśle.

29.12.2011 
 116/XIV/11     Obejmuje obszar całej gminy 

154. Brudzeń Duży 1419032

      Obowiązuje studium z 10.10.2002 r. przyjęte uchwałą nr 279/XXXI/02 ze zmianami

  18.02.2010 
 XXVII/238/10   Zmiana studium w obszarze działek nr 177, 190, 187/1 i 187/2 w miejscowości Parzeń

  17.03.2010 
 VI/33/11   Zmiana studium w obszarze wyznaczonych terenów w miejscowości Brudzeń Duży

  05.11.2010 
 XXXVI/295/20   Zmiana studium w obszarze działek nr 122/4 w miejscowości Główina

  30.08.2011 
 IX/63/11   Zmiana studium obejmuje obszar działek nr 9,44,45 w Bądkowie Kościelnym, działki nr 110 

w Bądkowie Jeziornym

155. Staroźreby 1419142

    30.05.2007
27/VII/2007

Zmiana studium w zakresie ustaleń dla działek położonych w miejscowościach: Rogowo, 
Worowice – Wyroby, Zdziar Las, Sędek, Dąbrusk, Goszczyno, Dłużniewo Małe,  
Dłużniewo Duże.

    28.06.2007 
31/VIII/2007

Zmiana studium w zakresie ustaleń dla działek położonych w miejscowościach: Dąbrusk – 
działki o nr ewid.123/2, 133, Aleksandrowo – działki o nr ewid. 42/1, 42/2.

  18.01.2008 
54/XIII/2008   Zmiana studium w zakresie terenów eksploatacji kopalin

22.03.2013 
 131/XX/2013     Zmiana studium dotyczy terenów położonych w granicach administracyjnych gminy

    17.12.2013 
176/XXVIII/2013 Obejmuje obszar całej gminy

156. Słubice 1419112
      Obowiązuje studium z 30.11.1999 r. przyjęte uchwałą nr XI/75/99 ze zmianą

  22.12.2011 
 XII/67/2011   Zmiana studium dotyczy terenów w obrębie geodezyjnym Łaziska – działka nr ewid. 138/2

157. Bulkowo 1419042
      Obowiązuje studium z 30.09.2002 r. przyjęte uchwałą nr 237/XXXII/02 ze zmianą

  02.02.2012 
105/XI/12   Zmiana studium w zakresie obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych
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158.

pł
oc

ki

Łąck 1419072
      Obowiązuje studium z 30.11.1999 r. przyjęte uchwałą nr IV/93/99 ze zmianą

  10.11.2010 
XXIX/213/2010   Zmiana studium w zakresie działek 3/72/3/73 w obrębie PSO Łąck 

159. Mała Wieś 1419082

      Nadal obowiązuje studium z 27.09.2001 r. przyjęte uchwałą nr 168/XXIII/2001 ze zmianami

  23.08.2007 
 68/VIII/2007   Zmiana studium w obszarze działki nr ewid. 120 we wsi Podgórze

  30.04.2008 
 122/XIV/2008   Zmiana studium dotyczy terenów położonych w miejscowości Głowina‑ działki o nr ewid. 56/1 

i 55/6 oznaczonych jako obszary rolne 

  07.11.2008 
151/XVIII/2008   Zmiana studium w obszarze działek nr ewid. 20 we wsi Rąkcice i nr ewid. 65, 66 we wsi Kiełtyki

  28.04.2010 
 221/XXX/2010   Zmiana studium w obszarze działki nr ewid. 322/2 w miejscowości Mała Wieś, dotyczącą części 

działki o pow. ok 3,50 ha

    01.06.2012 
136/XVII/2012

Zmiana studium dotyczy obszaru działek nr ewid. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 w obrębie Mała Wieś

160. Drobin 1419053 28.12.2011 
 92/XII/2011     Obejmuje obszar całej gminy

161. Gąbin 1419063

      Nadal obowiązuje studium z 31.03.1999 r. przyjęte uchwałą nr 40/V/99 ze zmianą

  29.08.2008 
 121/XIX/2008   Zmiana studium w obszarze działek nr ewid. 160 i 161/1 w miejscowości Dobrzyków

    06.06.2012 
142/XXI/2012 Obejmuje obszar miasta i gminy Gąbin

162. Radzanowo 1419102

      Obowiązuje studium z 29.06.2000 r. przyjęte uchwałą nr 151/XVIII/2000 ze zmianami

  30.08.2011 
XI/59/2011   Zmiana studium w zakresie części miejscowości Nowe Boryszewo, cz. m. Rogozino, cz. m. Stare 

Boryszewo i Stróżewko.

  27.03.2014 
 XLI/282/2014   Zmiana studium dla terenów w obrębie Boryszewo Nowe, część Stróżewko, Boryszewo Stare, 

Kostrogaj.

    19.05.2014 
XLVI/292/2014

Zmiana studium dla terenów eksploatacji kopalin dla działek nr ew. 153/3, 153/5, 153/6, 154, 
155/1, 156/3, 156/6, 156/8 w obrębie Ciółkowo oraz dla działki nr ew. 84 i część działki 1/1 
w obrębie Śniegocin.

    19.05.2014 
XLVI/291/2014 Zmiana studium dla terenów miejscowości Rogozino

163. Stara Biała 1419132

14.10.2010 
 244/XXX/10     Zmiana studium z 15.06.2000 r. przyjętego uchwałą nr 138/XVI/00

    10.04.2014 
229/XXIX/14 Obejmuje obszar całej gminy



Stan aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w województwie mazowieckim

Załącznik. Aktualność studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w województwie mazowieckim (stan na sierpień 2014 r.)

52

Lp. Powiat Gmina Nr TERYT 
gminy

Data uchwalenia 
studium 

/nr uchwały¹

Data uchwalenia 
zmiany studium 

/nr uchwały²

Data przystąpienia  
do zmiany studium 

/nr uchwały³
Uwagi

164.

pł
oc

ki

Nowy Duninów 1419092       Obowiązuje studium z 10.12.1999 r. przyjęte uchwałą nr 121/XIII/99.  
Nie podjęto żadnych zmian studium.

165. Wyszogród 1419153 29.12.2009 
177/XXIV/2009     Zmiana studium z 21.02.2001 r. przyjętego uchwałą nr 161/XVIII/2001

166. Słupno 1419122

      Nadal obowiązuje studium z 19.10.2001 r. przyjęte uchwałą nr 310/XXIII/01 ze zmianami

  14.08.2008 
 189/XVII/08   Zmiana studium w obrębie Gulczewo PGR

  26.02.2010 
 327/XXXIV/10   Zmiana studium w obrębie działek w miejscowościach: Miszewko Strzałkowskie, Miszewko 

Stefany, Barcikowo, Stare Gulczewo, Mijakowo, Liszyno, Borowiczki Pieńki, Słupno.

  29.08.2011 
 79/X/11   Zmiana studium dotyczy działek w miejscowościach: Słupno, Bielino, Liszyno, Wykowo, 

Rydzyno.

  29.08.2011 
 80/X/11   Zmiana studium dotyczy działek w miejscowościach: Cekanowo, Stare Gulczewo, Miszewko 

Stefany, Miszewko Strzałkowskie, Mijakowo, Szeligi, Nowe Gulczewo.

    29.08.2011 
83/X/11

Zmiana studium dotyczy terenów położonych w miejscowościach Mirosław, Stare Gulczewo, 
Samborz, Słupno.

    14.11.2011 
 117/XII/11 Zmiana studium dotyczy poszczególnych działek

  31.08.2012 
 171/XIX/12   Zmiana studium dotyczy działek w miejscowości Miszewko Strzałkowskie

    01.03.2013 
 231/XXV/13 

Zmiana studium dotyczy terenów położonych w miejscowościach: Bielino, Liszyno, 
Borowiczki‑Pieńki, Cekanowo, Mijakowo, Ramutowo, Mirosław, Miszewko Strzałkowskie.

  02.06.2014 
 354/XXXVII/14   Zmiana studium dotyczy terenów położonych w miejscowościach: Cekanowo, Słupno.

  02.06.2014 
 355/XXXVII/14   Zmiana studium dotyczy terenów położonych w miejscowościach: Borowiczki Pieńki, Bielino, 

Liszyno, Wykowo.

  02.06.2014 
 356/XXXVII/14   Zmiana studium dotyczy terenów położonych w miejscowościach: Liszyno, Borowiczki Pieńki, 

Bielino, Wykowo, Rydzyno.

  02.06.2014 
 357/XXXVII/14   Zmiana studium dotyczy terenów położonych w miejscowościach Cekanowo, Słupno, Szeligi, 

Bielino, Borowiczki – Pieńki, Rydzyno, Wykowo i Liszyno.

167.

pł
oń

sk
i m. Płońsk 1420011 22.03.2012  

XXIV/191/2012      

168. m. Raciąż 1420021
      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XXVII/200/2002 z 10.10.2002 r. 

    17.06.2013 
XXXII/213/2013

Zmiana obejmuje obszar całego miasta i dotyczy przystosowania studium do obowiązujących 
przepisów.
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169.

pł
oń

sk
i

Baboszewo 1420032     Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XX/102/01 z 27.08.2001 r. Nie podjęto żadnych 
zmian studium. 

170. Czerwińsk 
n.Wisłą 1420042 10.03.2006  

207/XXIX/2006      

171. Dzierzążnia 1420052       Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr 73/XI/99 z 10.12.1999 r. Nie podjęto żadnych  
zmian studium. 

172. Joniec 1420062 07.12.2004  
XV/70/04      

173. Naruszewo 1420072       Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XX/159/2002 z 26.06.2002 r. Nie podjęto żadnych 
zmian studium. 

174. Nowe Miasto 1420082
      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr 141/VIII/01 z dnia 27 czerwca 2001 r.

    05.11.2013 
186/XXXIV/2013

Zmiana obejmuje obszar całego miasta i dotyczy przystosowania studium do obowiązujących 
przepisów.

175. Płońsk 1420092

29.12.2010  
III/17/2010      

  16.12.2013 
XLIV/330/2013   Zmiana studium obejmuje część działek położonych w miejscowości Poświętne.

    29.01.2014 
XLVI/351/2014 

Zmiana obejmuje obszar całej gminy i dotyczy powiększenia obszarów zabudowy wokół miasta 
Płońsk oraz udokumentowanych złóż kopalin.

176. Raciąż 1420102 25.04.2008  
XVI/116/2008      

177. Sochocin 1420112

31.01.2007  
IV/25/2007      

    19.12.2012  
XVIII/153/2012 Zmiana obejmuje obszar całej gminy.

178. Załuski 1420122       Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr 182/XXIX/2002 z dnia 24.04.2002 r. Nie podjęto 
żadnych zmian studium. 

179.

pr
us

zk
ow

sk
i

Pruszków 1421021
      Nadal obowiązuje studium uchwalone uchwałą nr XXVIII/309/2000 z dn. 16.11.2000 r.

    29.06.2006  
XLIV/501/06 Zmiana dotyczy całości studium

180. Piastów 1421011 01.07.2008 
XXXV/163/2008      
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181.

pr
us

zk
ow

sk
i

Nadarzyn 1421052

16.07.2010 
XLIX/439/2010    

Stare studium uchwalone uchwałą nr XXIV/224/2000 z dn. 12.10.2000 r., ze zmianami 
wprowadzonymi uchwałą nr XIII/338/2003 z dn. 10.07.2003 r., obowiązywało do 2010 r.; 
zmiany z 2003 r. były zrobione na podstawie ustawy o planowaniu z 1994 r.

  26.03.2014  
XLII/420/2014  

Najistotniejsze zmiany i ich zakres w odniesieniu do planowanego przeznaczenia objęły 
wieś Parole, Urzut, Starą Wieś i Krakowiany, dla których zminimalizowano powierzchnię 
rolniczą na rzecz powiększenia obszarów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, 
oznaczonych w studium jako M‑2. Na większości pozostałych obszarów utrzymano poprzedni 
kierunek przeznaczenia lub dokonano drobnych zmiany.

182. Raszyn 1421062
      Nadal obowiązuje studium uchwalone uchwałą nr 76/XIX/99 z dn. 16.12.1999 r.

    28.01.2010  
XLII/698/10 Zmiana dotyczy całości studium

183. Brwinów 1421033       Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr 159‑III z dnia 14.04.2000 r. Nie podjęto żadnych 
zmian studium. 

184. Michałowice 1421042

28.03.2011 
V/26/2011     Do 2011 r. obowiązywało studium uchwalone uchwałą nr XIV/63/99 z dn. 09.07.1999 r.

     23.11.2011  
XI/109/2011 

W zakresie obejmującym zmiany dotyczące struktury funkcjonalno‑przestrzennej – 
przeznaczenia terenów wraz z niezbędnymi zmianami wskaźników ich zagospodarowania – 
w granicach 4 obszarów; korekty redakcyjne tekstu.

    10.06.2014 
XXXIX/366/2014 

W zakresie obejmującym zmiany dotyczące struktury funkcjonalno‑przestrzennej – 
przeznaczenia terenów wraz z niezbędnymi zmianami wskaźników ich zagospodarowania – 
w granicach 2 obszarów.

185.

pr
za

sn
ys

ki

m. Przasnysz 1422011

27.10.2005  
XXXIII/230/2005    

Zmiana studium przyjętego dnia 28.12.2001 r. uchwałą nr XXXVII/299/2001 dostosowująca 
dokument do nowych wymagań prawnych i wyznaczająca nowe tereny pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne. 

  29.05.2014  
XLIX/320/2014   Uchwalono nowe studium, w którym uchyla się zmianę studium przyjętą w dniu 27.10.2005 r. 

uchwałą nr XXXIII/230/2005.

186. Chorzele 1422023 30.10.2013  
315/XXXV/13      

187. Czernice 
Borowe 1422032

24.10.2005  
194/XXVI/05      

    29.09.2012  
178/XVII/12

Zmiana o charakterze kompleksowym obejmuje obszar całej gminy i dotyczy głównie 
wyznaczenia nowych terenów pod eksploatację kruszywa i infrastrukturę techniczną.
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188.

pr
za

sn
ys

ki

Jednorożec 1422042 28.04.2008  
XIV/75/08     Uchwalono nowe studium, w którym uchyla się studium przyjęte w dniu 17.12.2002 r. uchwałą 

nr II/8/02.

189. Krasne 1422052 29.09.2008  
IX/27/2008    

Nastąpiła zmiana studium przyjętego w dniu 29.03.2001 r. uchwałą nr II/7/2001. Dokonano 
zmiany redakcji, dostosowując dokument do nowych wymogów prawnych oraz zostały 
wprowadzone zmiany niektórych ustaleń. Zmiana dot. jednej działki z przeznaczeniem pod 
funkcję usług sportu (boisko) w miejscowości gminnej Krasne.

190. Krzynowłoga 
Mała 1422062 05.08.2013  

XXXIII/194/2013    

Nastąpiła zmiana studium przyjętego w dniu 31.12.2002 r. uchwałą nr IV/26/2002. Zmiana 
studium miała charakter kompleksowy, obejmowała obszar całej gminy. Nastąpiła zmiana 
redakcji dostosowująca dokument do nowych wymogów prawnych oraz zostały wprowadzone 
zmiany niektórych ustaleń.

191. Przasnysz 1422072

29.12.2006  
IV/18/2006    

Uchwalono nowe studium, w którym uchyla się studium przyjęte w dniu 04.12.2001 r. uchwałą 
nr XXXVII/211/01. Wyznaczono nowe tereny m.in. pod Przasnyską Strefę Gospodarczą 
w Sierakowie.

    21.03.2012  
XV/103/2012

Zmiana dotyczy wyznaczenia nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
i usługi.

192.

pr
zy

su
sk

i

Borkowice 1423012

      Nadal obowiązuje studium obszaru całej gminy przyjęte uchwałą nr VIII/58/99 
z dn. 25.10.1999 r.

    13.08.2009 
XXIV/121/2009 Zmiany dotyczą obszaru części sołectwa Smagów (eksploatacja kopalni na dz. nr 1824, 1891, 

1890, 1001)
    29.10.2009  

XXV/142/2009

193. Gielniów 1423022       Obowiązuje studium obszaru całej gminy przyjęte uchwałą nr XVII/132/2000 
z dn. 27.12.2000 r. Nie podjęto żadnych zmian studium.

194. Klwów 1423032

      Nadal obowiązuje studium obszaru całej gminy przyjęte uchwałą nr XVI/93/2000 
z dn. 28.06.2000 r.

    26.03.2008  
XII/86/2008 Działki nr ew. 1495, 1494, 1493 i 1492 w sołectwie Klwów

    16.04.2014  
XXXVIII/206/2014 Zmiana dotyczy całego obszaru gminy

195. Odrzywół 1423042       Obowiązuje studium obszaru całej gminy przyjęte uchwałą nr XXII/185/2001 z dn. 31.12.2001 r. 
Nie podjęto żadnych zmian studium.
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196.

pr
zy

su
sk

i

Potworów 1423052

      Nadal obowiązuje studium obszaru całej gminy przyjęte uchwałą nr XII/85/2000 
z dn. 17.02.2000 r. ze zmianą

  30.12.2009  
XXVII/194/09   Obszar projektowanego zbiornika wodnego w sołectwie Rdzuchów‑ rozszerzony zakres 

opracowania w stosunku do w/w obszaru

    16.11.2012  
XIV/132/2012 Zmiana dotyczy całego obszaru gminy

197. Przysucha 1423063
      Nadal obowiązuje studium obszaru całej gminy i miasta przyjęte uchwałą Nr V/39/99 

z dn. 11.03.1999 r. ze zmianą

  24.04.2008  
XVIII/118/2008   Tereny otwarte w dolinie przylegającej do osiedla „Południe” od północy wraz z obrzeżem 

złożonym z przyległych do tego obszaru jednostek funkcjonalno‑przestrzennych

198. Rusinów 1423072 29.10.2010  
XLV/197/10     Zmiana dotyczy obszaru gminy Rusinów

199. Wieniawa 1423082       Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XIV/132/2000 z dnia 22.02.2000 r. Nie podjęto 
żadnych zmian studium.

200.

pu
łtu

sk
i

Gzy 1424012       Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XXIII/108/2001 z dnia 29.08.2001 r. Nie podjęto 
żadnych zmian studium.

201. Obryte 1424022

09.07.2004  
XVIII/97/04      

  27.03.2007  
VI/34/07   Zmiana dotyczyła całej gminy, dokonano niewielkich korekt zapisów studium z 2004 r.

    06.12.2007 
X/67/2007 Dokonano kolejnych, niewielkich korekt zapisów, głównie dotyczących ochrony środowiska.

202. Pokrzywnica 1424032 29.12.2011  
XVII/70/2011      

203. Pułtusk 1424043
      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XL/588/2002 z 08.07.2002 r.

    11.09.2012 
XXVII/203/2012 Zmiana dotyczy działek położonych w obrębach: 26 i 30 m. Pułtusk

204. Świercze 1424052
      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr 155/XXIX/2001 z 12.07.2001 r.

    30.04.2009  
143/XXV/09 Zmiany dotyczą całej gminy. Dostosowanie studium do obowiązujących przepisów.
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205.

pu
łtu

sk
i Winnica 1424062

      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XXIX/176/2001 z 27.12.2001 r. 

   

18.02.2013 / 
XXIV/164/2013 

 zmieniona: 
12.09.2013 / 

XXX/197/2013

Zmiany obejmują części miejscowości: Glinice Wielkie, Winniczka, Zbroszki, Gnaty – 
Szczerbaki, Gnaty – Wieśniany, Domosław, Poniaty Wielkie, Winnica, Poniaty – Cibory, 
Golądkowo i Skarżyce.

206. Zatory 1424072 22.03.2013  
162/XXIII/2013      

207.

Ra
do

m

m. Radom 1463011

  16.10.2006  
894/2006    I etap zmiany – obszar pomiędzy ulicami: Malczewskiego, Struga, Kelles‑Krauza, Chrobrego, 

Potok północny

  07.09.2009 
593/2009    II etap zmiany – obszar pomiędzy ulicami: 11‑go Listopada, Struga i Zbrowskiego

  07.09.2009  
594/2009    III etap zmiany – teren ogródków działkowych przy ul. Warszawskiej i Wincentego Witosa

  30.11.2009  
641/2009    VI etap zmiany – obszar położony przy ul. Kieleckiej, Wośnickiej i Hodowlanej

  30.11.2009 
642/2009    X etap zmiany – teren przy ul. Maratońskiej, Nizinnej, Bulwarowej, Wośnickiej, Suchej, 

Kosowskiej, Dębowej, Krasickiego, Pawiej, Bagiennej

   22.02.2010  
687/2010    VII etap zmiany – tereny „Radomiaka” i sąsiednie

   22.02.2010  
688/2010    VIII etap zmiany – rozbudowa toru kartingowego ul. Warszawska

29.08.2011  
168/2011     Obszar miasta w jego granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów wcześniej 

uchwalonych etapów: I, II, III, VI, VII, VIII, X 

    27.02.2012 
289/2012 Jednostka urbanistyczna Wacyn

  26.03.2012 
310/2012    XIV etap zmiany – działki Nr 2/3, 2/4, 2/6, 2/7, 2/8, pomiędzy ulicami Kielecką i Wośnicką

    09.06.2014  
743/2014

Jednostki urbanistyczne: Planty Wschodnie, 1905 Roku, Czachówek, Glinice Zachodnie, 
Ustronie, Idalin, Zamłynie, Stare Miasto

  09.06.2014  
744/2014   Jednostki urbanistyczne: Gołębiów, Potkanów, Jeżowa Wola Wsch., Jeżowa Wola Zach., Sadków 
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208.

ra
do

m
sk

i

Pionki 1425011

      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XXI/230/2000 z dn. 24.03.2000 r. ze zmianą

  30.11.2012  
XXX/230/2012   Tereny po byłych zakładach ZTS „ProniT” oraz zmiany wynikające z dostosowania studium do 

obowiązującego prawa

    04.04.2013 
XXXIV/258/2013 Tereny miasta z wyłączeniem terenów po byłych zakładach ZTS „ProniT”

209. Gózd 1425022       Obowiązuje studium uchwalone uchwałą nr XII/134/2000 z dn. 26.03.2000 r. Nie podjęto 
żadnych zmian studium.

210. Iłża 1425033 21.03.2013  
XXXVI/187/13     Północne tereny m. Iłży w rejonie oczyszczalni ścieków. W ramach zmian opracowano studium 

w granicach całej gminy z wyłączeniem części miasta, dla której obowiązuje plan miejscowy.

211. Jastrzębia 1425042       Obowiązuje studium uchwalone uchwałą nr 37/2000 z dnia 28.11.2000 r. Nie podjęto żadnych 
zmian studium.

212. Jedlińsk 1425052

      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XXXII/56/2001 z dnia 03.12.2001 r. ze 
zmianami

  28.12.2006  
IV/20/2006   Część sołectwa Jedlanka (zabudowa mieszk. i pod zorganizowaną działalność inwestycyjną 

w rejonie Domu Pomocy Społecznej)

  30.10.2008  
XXII/63/2008   Część sołectwa Klwaty (zabudowa mieszk.)

  25.02.2011  
III/1/11   Działki nr ew. 71/4 i 72/3 w sołectwie Klwatka Szlachecka (zabudowa mieszk.)

    30.01.2014  
XXVII/5/2014 Część sołectwa Bierwce (cmentarz)

    26.06.2014  
XXXI/31/2014

Części sołectw Jedlińsk, Piastów, Wsola (powiększenie zbiorników wodnych i funkcja 
sportowo‑rekreacyjna)

213. Jedlnia‑
‑Letnisko 1425062       Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XIV/85/2000 z dn. 31.01.2000 r. Nie podjęto żadnych 

zmian studium.

214. Kowala 1425072

31.08.2009  
VII/40/09     Obszar gminy Kowala

    27.03.2013  
XXVIII/165/2013

Części sołectw: Augustów, Bardzice, Grabina, Huta Mazowszańska, Kończyce Kolonia, Kosów 
Mniejszy, Kosów Większy, Kotarwice, Ludwinów, Mazowszany, Parznice Romanów, Ruda, 
Trablice, Zabierzów – zabudowa mieszkaniowa i usługowa

    19.07.2013  
XXXI/182/2013 Trablice – działka nr ew. 763/9 – zabudowa mieszkaniowa



Stan aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w województwie mazowieckim

Załącznik. Aktualność studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w województwie mazowieckim (stan na sierpień 2014 r.)

59

Lp. Powiat Gmina Nr TERYT 
gminy

Data uchwalenia 
studium 

/nr uchwały¹

Data uchwalenia 
zmiany studium 

/nr uchwały²

Data przystąpienia  
do zmiany studium 

/nr uchwały³
Uwagi

215.

ra
do

m
sk

i

Pionki 1425082
      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XXXIX/206/02 z dnia 28.06.2002 r.

    30.01.2013  
XXIV/163/2013 Zmiana dotyczy całego obszaru gminy

216. Przytyk 1425092
      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XII/65/99 z dn. 09.12.1999 r. ze zmianą

  20.11.2012  
XXV.129.2012   Części sołectw: Podgajek Zachodni, Słowików – zabudowa mieszkaniowa, usługi z zakresu 

kultury, usługi handlu, składy, logistyka

217. Skaryszew 1425103
      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XIII/156/2000 z dn. 28.04.2000 r. ze zmianą

  30.09.2013 
XXX/296/2013   Sołectwo Maków, część miasta w rejonie ulic Cicha, Krasickiego, Zachodnia, Chopina, 

Partyzantów, Wyszyńskiego

218. Wierzbica 1425112 28.03.2008  
XVI/123/2008     Uchwała nr XVI/123/2008 uchwalająca studium została zmieniona uchwałą nr XVII/128/2008 

z dnia 28.04.2008 r. w zakresie czasu wejścia w życie.

219. Wolanów 1425122
      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XVII/104/2000 z dn. 23.06.2000 r. ze zmianą

  06.03.2009 
XXXVI/114/09   Kolonia Strzałków, dz. nr ew. 302,303

220. Zakrzew 1425132 07.03.2012 
XX/96/2012     Obszar gminy Zakrzew

221.

Si
ed

lc
e

m. Siedlce 1464011

24.11.2005  
XXXIX/620/2005    

  10.07.2009  
XLIV/632/2009  

Każda kolejna uchwała zmieniająca studium uchyla uchwałę poprzednią. Obowiązuje studium 
przyjęte uchwałą nr XXXVI/658/2013 z dnia 29.11.2013 r. 

  30.10.2009 
XLVII /671 /2009  

  28.12.2012 
XXVI/ 509/2012  

  29.11.2013  
XXXVI /658/2013  

222.

sie
dl

ec
ki Domanice 1426012

      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XII/94/2000 z dnia 27.04.2000 r.

    01.10.2013 
XXVIII/174/2013 Zmiana studium obejmie obszar całej gminy – opracowanie nowego studium

223. Korczew 1426022       Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XX/159/2001 z dnia 29.06.2001 r. Nie podjęto 
żadnych zmian studium.
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224.

sie
dl

ec
ki

Kotuń 1426032 15.04.2013 
XXVI/188/2013      

225. Mokobody 1426042       Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XX/169/97 z dn. 30.12.1997 r. Nie podjęto żadnych 
zmian studium.

226. Mordy 1426053

31.08.2011 
X/51/2011      

    20.06.2012 
XVIII/102/2012

Zmiana studium dotyczy obszaru obejmującego 5 działek przy ul. 8 Dywizji Wojska Polskiego 
w Mordach.

227. Paprotnia 1426062 27.06.2013 
XXIX/131/13      

228. Przesmyki 1426072

      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr IX/50/99 z dnia 22.12.1999 r.

    26.05.2011 
VIII/37/2011

Treść uchwały nie określa obszaru i zakresu zmiany studium. Z informacji uzyskanych 
z urzędu gminy wynika, że zmiana studium miała dotyczyć planowanej lokalizacji farm 
wiatrowych. W wyniku sprzeciwu społecznego zaniechano prac planistycznych.

229. Siedlce 1426082

30.10.2008 
XXIV/164/2008     Każda kolejna uchwała zmieniająca studium uchyla uchwałę poprzednią

   29.12.2009 
XXXVIII/262/2009   Zmiana dotyczy fragmentu wsi Białki 

  26.04.2012 
XVIII/143/2012   Zmiana dotyczy obszaru wsi Opole Świerczyna oraz Ujrzanów

  27.02.2014 
XL/388/2014   Zmiana dotyczy linii elektroenergetycznych 220kV i 400kV oraz zmiany funkcji terenów we 

wsiach: Białki, Nowe Opole, Żelków Kolonia

230. Skórzec 1426092 26.03.2013 
XX/165/13      

231. Suchożebry 1426102 29.06.2012 
XIII/84/2012      

232. Wiśniew 1426112

31.07.2013 
XXX/221/2013      

    28.04.2014 
XL/288/2014

Przystąpienie do zmiany studium dotyczy linii elektroenergetycznych 220kV i 400kV 
Kozienice‑Siedlce
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233.

sie
dl

ec
ki

Wodynie 1426122

      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XXII/103/2001 z dnia 26.02.2001 r. 

   

30.10.2013 / 
XXV/146/2013 

zmieniona:  
10.04.2014 / 
XXX/166/14 

Uchwała o przystąpieniu do zmiany dotyczy linii elektroenergetycznych 220kV i 400kV 
Kozienice‑Siedlce.

234. Zbuczyn 1426132

      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XXII/113/2000 z dnia 28.11.2000 r.

    18.06.2013 
XXVIII/226/13

Zmiana studium obejmie obszar północnej części gminy – dotyczy nowych terenów 
inwestycyjnych i mieszkaniowych oraz lokalizacji urządzeń odnawialnych źródeł energii. 

    18.06.2013 
XXVIII/224/13

Zmiana studium obejmie części wsi: Borki‑Kosy, Jasionka, Chromna ‑dotyczy lokalizacji 
urządzeń odnawialnych źródeł energii.

    25.07.2013 
XXIX/232/2013

Zmiana studium obejmie część wsi: Borki‑Wyrki i Ługi‑Rętki – dotyczy przebiegu 
projektowanej linii elektroenergetycznej 400kV Miłosna‑Siedlce Ujrzanów.

235.

sie
rp

ec
ki

Mochowo 1427032

30.12.2008 
 133/XXIII/08     Obejmuje obszar całej gminy

    27.05.2014 
267/XXXV/14 Zmiana studium obejmuje obszar całej gminy

236. Rościszewo 1427042

      Nadal obowiązuje studium z 22.08.2002 r. przyjęte uchwałą nr 157/XXIV/02

    28.12.2011 
71/XIII/11 Zmiana obejmuje obszar całej gminy

    30.10.2013 
175/XXXI/13 Zmiana obejmuje obszar całej gminy

237. Szczutowo 1427062       Obowiązuje studium z 30.03.2000 r. przyjęte uchwałą nr XI/104/2000. Nie podjęto żadnych 
zmian studium.

238. Zawidz 1427072
      Nadal obowiązuje studium z 19.04.2000 r. przyjęte uchwałą nr 85/XVI/2000

    31.12.2012 
93/XX/2012 Zmiana obejmuje obszar całej gminy
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239.

sie
rp

ec
ki

m. Sierpc 1427011

      Nadal obowiązuje studium z 08.12.1999 r. przyjęte uchwałą nr 117/XIII/99 ze zmianami 

  24.10.2007 
 82/X/2007   Zmiana studium dotyczy części terenu miasta

  10.11.2010 
 394/XLVII/2010   Zmiana studium dotyczy części terenu miasta

    27.02. 2013 
275/XXXVIII/2013 

Zmiana studium dotyczy zmiany przeznaczenia terenów działek nr ewid. 193 i 194 przy 
ul. Łąkowej

240. Sierpc 1427052
      Nadal obowiązuje studium z 05.10.2002 r. przyjęte uchwałą nr 176/XVII/2002 

    25.05.2007 
44/IX/2007 Zmiana studium dotyczy obrębu Studzieniec

241. Gozdowo 1427022

15.06.2012 
 118/XII/12     Zmiana studium z 25.02.1997 r. przyjętego uchwałą nr 148/XXXII/97

     23.05.2013 
228/XXIV/13 Zmiana studium w zakresie obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych

242.

so
ch

ac
ze

w
sk

i

m. Sochaczew 1428011
      Nadal obowiązuje studium z 30.12.2002 r. przyjęte uchwałą nr IV/25/02

    09.11.2010 
 LXI/587/10 Zmiana studium dotyczy obszaru miasta Sochaczew 

243. Sochaczew 1428072

25.08.2004 
 XXIV/89/2004   Obejmuje obszar całej gminy

  27.01.2010 
XLIV/193/2010   Zmiana studium dotyczy fragmentu wsi Feliksów

  27.10.2010 
 LV/239/2010   Zmiana studium dotyczy fragmentu wsi Wójtówka

  27.02.2013 
 XXXIV/157/2013   Zmiana studium dotyczy fragmentu wsi Chrzczany

  27.02.2013 
 XXXIV/159/2013   Zmiana studium dotyczy obszaru położonego w Wójtówce

  27.03.2013 
 XXXV/166/2013   Zmiana studium dotyczy fragmentu wsi Żdżarów

    28.08.2013 
XLII/191/2013

Zmiana studium dotyczy fragmentu wsi: Czerwonka‑Parcel, Wójtówka, Żdżary, Chrzczany, 
Feliksów.
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244.

so
ch

ac
ze

w
sk

i

Iłów 1428032
      Nadal obowiązuje studium z 19.07.1999 r. przyjęte uchwałą nr 77/X/99

    05.06.2012 
112/XIX/2012 Obejmuje obszar całej gminy

245. Nowa Sucha 1428052

27.10.2005 
 166/XXXII/2005     Obejmuje obszar całej gminy

  12.05.2011 
 46/VIII/2011   Zmiana studium dla fragmentu wsi Rokotów w obrębie geodezyjnym ,,PGR Rokotów”

     05.07.2012 
 153/XX/2012

Zmiana studium obejmuje cztery obszary: Obszar A obejmujący dz. oznaczone nr ewid.: 1, 3/4, 
6 oraz częściowo dz. o nr ewid. 5/1, 4/1 z obrębu Kazimierzów, jedn. ewid. Nowa Sucha, Obszar 
B obejmujący dz. oznaczone nr ewid.: 63, 62, 61/2, oraz częściowo dz. o nr ewid. 61/1, 61/3, 60, 
59 z obrębu Mizerka, jedn. ewid. Nowa Sucha, Obszar C obejmujący dz. oznaczone nr ewid.: 87, 
88/1, 88/2, 89, 150, 139, 137/2, 137/1, 137/5, 137/4, 135/2, 135/1 z obrębu Nowy Kozłów Pierwszy, 
jedn. ewid. Nowa Sucha, Obszar D obejmujący dz. oznaczone nr ewid. 82, 83, 84, 85, 86 oraz 
częściowo dz. o nr ewid. 81, 80 z obrębu Nowy Kozłów Pierwszy, jedn. ewid. Nowa Sucha.

   21.03.2013 
205/XXVI/2013   Zmiana studium obejmuje obszar całej gminy 

    26.06.2014 
305/XLI/2014 Zmiana studium obejmie działki o nr ewid.169/2, 171 z obrębu Dębsk, jedn. ewid. Nowa Sucha

246. Rybno 1428062
      Nadal obowiązuje studium z 06.12.2001 r. przyjęte uchwałą nr 6/XI/01

    04.06.2014 
 XLV/235/2014 Obejmuje obszar całej gminy

247. Teresin 1428082

 21.02.2006 
 II/1/06     Obejmuje obszar całej gminy

  25.01.2013 
 XXIX/222/2013   Zmiana studium obejmuje obszar całej gminy

248. Młodzieszyn 1428042

13.12.2006 
 III/20/2006     Obejmuje obszar całej gminy

    21.03.2013 
XXIX/178/2013 Zmiana obejmuje obszar całej gminy

249. Brochów 1428022

      Nadal obowiązuje studium z 30.12.2002 r. przyjęte uchwałą nr IV/19/02 ze zmianami 

  16.06.2010 
 XXIX/158/2010   Zm. studium dla terenów we wsiach: Konary, Malanowo, Brochocin, Brochów Kolonia i Wólka 

Smolana

  28.11.2011 
 X/67/2011   Zmiana studium dotyczy: części terenów położonych we wsi Lasocin i Olszowiec w wielokącie 

ograniczonym drogą powiatową i ciekami melioracyjnymi.

    08.10.2012 
 XVIII/119/2012 Zmiana studium dla terenu działki nr ewid. 62 we wsi Piaski Duchowne
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250.

so
ko

ło
w

sk
i

m. Sokołów 
Podlaski 1429011

      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XXIV/68/99 z dnia 29.07.1999 r.

    29.04.2009 
XXIX/166/2009

Zmiana studium dotyczy obszarów obejmujących: teren „CUKROWNI”; 2 tereny  
– przedłużenie ul. Piłsudskiego, obrzeża miasta. 

251. Bielany 1429022

31.05.2010 
XXXIX/245/10      

  27.06.2013 
XXVII/190/2013   Zmiana studium obejmuje obszar całej gminy – opracowanie nowego studium

252. Ceranów 1429032       Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XXXIII/151/02 z dnia 26.06.2002 r. Nie podjęto 
żadnych zmian studium.

253. Jabłonna Lacka 1429042       Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XVIII/129/2000 z dnia 10.11.2000 r. Nie podjęto 
żadnych zmian studium.

254. Kosów Lacki 1429053

22.01.2007 
IV/25/2007      

  23.04.2010 
XXXIII/184/2010   Zmiana studium dotyczy wyznaczenia nowych terenów: zabudowy mieszkaniowej, eksploatacji 

żwiru, zalesień.

    23.11.2012 
XVIII/105/2012

Wyznaczenie nowych terenów: zabudowy (głównie w mieście), eksploatacji żwiru, zalesień, 
farm wiatrowych. 

255. Repki 1429062
      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr VII/56/99 z dnia 28.04.1999 r.

    16.04.2014 
XL/237/2014

Sporządzenie nowego studium w granicach administracyjnych gminy (uchwała w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia studium)

256. Sabnie 1429072

22.09.2009 
XXV/126/09      

  28.12.2012 
XXVIII/159/2012   Uchwalona w 2012 r. zmiana studium dotyczy terenów eksploatacji surowców 

    25.04.2013 
XXXIII/180/2013

Opracowanie nowego studium w granicach administracyjnych gminy (uchwała w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia studium)

257. Sokołów 
Podlaski 1429082

      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr VII/52/99 z dnia 27.04.1999 r.

    30.04.2013 
XXXIV/199/2013

Niewielki obszar w południowej części wsi Łubianki. Niniejszą uchwałą uchylona została 
uchwała podjęta w 2010 r. w sprawie sporządzenia zmiany studium dla obszaru w granicach 
administracyjnych gminy.

258. Sterdyń 1429092       Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XI/75/99 z dnia 09.12.1999 r. Nie podjęto żadnych 
zmian studium.
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259.

sz
yd

ło
w

ie
ck

i

Chlewiska 1430012
      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr IX/67/99 z dnia 28.12.1999 r. ze zmianą

  21.06.2011  
XI/54/11   Częściowe zmiany gminy Chlewiska (nowe tereny zabud.mieszk.)

260. Jastrząb 1430022       Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr V/35/00 z dnia 17.11.2000 r. Nie podjęto żadnych 
zmian studium.

261. Mirów 1430032
      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XI/72/99 z dn. 08.12.1999 r.

    01.03.2013  
XXV/129/2013

Obręby: Bieszków Górny, Mirówek, Mirów Nowy, Mirów Stary, Rogów – energia ze źródeł 
odnawialnych

262. Orońsko 1430042       Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XI/97/99 z dnia 30.04.1999 r. Nie podjęto żadnych 
zmian studium.

263. Szydłowiec 1430053
      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr 169/XXVIII/2000 z dnia 14.11.2000 r. ze 

zmianą

  26.03.2012  
97/XVI/12   Obszar południowo‑zachodniej części miasta Szydłowca

264.

W
ar

sz
aw

a

m. st. Warszawa 1465

10.10.2006  
LXXXII/2746/2006      

  26.02.2009  
L/1521/2009   Zmiana przeznaczenia terenu przy ul. Puławskiej/Niedźwiedziej (teren o przewadze zabudowy 

mieszk. jednorodzinnej) 

  28.04.2009  
LIV/1631/2009   W załączniku do uchwały L/1521/2009 wprowadza się graficzne wyróżnienie obszaru przy 

ul. Puławskiej/ Niedźwiedziej linią przerywaną w kolorze niebieskim.

  07.10.2010  
XCII/2689/2010   Zmiana dotyczy struktury funkcjonalno‑przestrzennej – kierunków przeznaczenia terenu, zm. 

przebiegu II linii metra, uzupełnienia wskaźników powierzchni biologicznie czynnej.

  11.07.2013  
LXI/1669/2013   Zmiana przeznaczenia terenu w Dzielnicy Bielany w rej. Huty

    21.02.2013 
L/1424/2013 

Zmiana dotyczy: 
•  struktury funkcjonalno‑przestrzennej (obszarów w granicach określonych na zał. graf. od  

nr 1 do nr 17 oraz modyfikacji elektrociepłowni obszar na zał. graf. Nr 18) 
•  fragmentów tras drogowych i infrastruktury techn. (w granicach określonych na zał. od nr 19 

do nr 30)
•  dostosowanie zapisów do przepisów prawa, które weszły w życie po uchwaleniu studium



Stan aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w województwie mazowieckim

Załącznik. Aktualność studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w województwie mazowieckim (stan na sierpień 2014 r.)

66

Lp. Powiat Gmina Nr TERYT 
gminy

Data uchwalenia 
studium 

/nr uchwały¹

Data uchwalenia 
zmiany studium 

/nr uchwały²

Data przystąpienia  
do zmiany studium 

/nr uchwały³
Uwagi

265.

w
ar

sz
aw

sk
i z

ac
ho

dn
i

Błonie 1432013 29.09.2011 
XIII/71/11     Obejmuje obszar całej gminy

266. Łomianki 1432053

11.07.2006 
 XLIII/293/2006     Zmiana studium z 06.02.2002 r. przyjętego uchwałą nr XXV/252/2002

  09.06.2011 
 VIII/54/2011   Zmiana studium dotyczy obszarów: I. część Łomianek Dolnych, część osiedla Łomianki 

Baczyńskiego i Łomianki Prochownia; II. Część Dąbrowy Leśnej i Burakowa.

  22.12.2011 
 XIX/103/2011   Zmiana obejmuje cały obszar miasta i gminy

    23.05.2013 
XLIII/261/2013 Zmiana obejmuje cały obszar miasta i gminy

267. Stare Babice 1432072

01.06.2006 
 XXXVIII/326/06     Obejmuje cały obszar całej gminy

    28.11.2013 
XXXIII/334/13

Zm. studium dot. terenów: I. część wsi Latchorzew, II. Część wsi Stare Babice, III. Część wsi 
Stare Babice i Janów

268. Ożarów 
Mazowiecki 1432063

15.06.2010 
 464/10     Obejmuje obszar miasta i gminy

    15.05.2014 
LII/510/14 Zmiana obejmuje cały obszar miasta i gminy

269. Izabelin 1432022

25.05.2005 
XXXII/265/2005     Zmiana studium przyjętego uchwałą nr XXVI/155/2000 z 14.06.2000 r.

  02.07.2008 
 XVIII/159/08   Zmiana obejmuje obszar całej gminy

  03.07.2013 
 XXIX/240/13   Zmiana obejmuje obszar całej gminy

270. Kampinos 1432032 29.09.2008 
XXVI/121/08     Obejmuje obszar całej gminy

271. Leszno 1432042
      Nadal obowiązuje studium z 21.09.2001 r. przyjęte uchwałą nr XXVIII/208/01

    01.07.2010 
XLIX/273/2010 Zmiana obejmuje obszar całej gminy

272.

wę
gr

ow
sk

i m. Węgrów 1433011       Obowiązuje studium uchwalone uchwałą nr XV/77/99 z dnia 28.12.1999 r. Nie podjęto żadnych 
zmian studium.

273. Grębków 1433022 26.11.2013 
XXX/158/2013      

274. Korytnica 1433032 30.03.2012 
XXI/96/12      
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Lp. Powiat Gmina Nr TERYT 
gminy

Data uchwalenia 
studium 

/nr uchwały¹

Data uchwalenia 
zmiany studium 

/nr uchwały²

Data przystąpienia  
do zmiany studium 

/nr uchwały³
Uwagi

275.

wę
gr

ow
sk

i

Liw 1433042 29.08.2011 
VII/54/2011      

276. Łochów 1433053

06.09.2006 
XLIII/413/2006      

    08.02.2012 
XVII/132/2012 Przystąpienie do zmiany studium dotyczy części terenu wsi Budziska

277. Sadowne 1433072       Obowiązuje studium uchwalone uchwałą nr XXIX/188/2001 z dnia 27.06.2001 r. Nie podjęto 
żadnych zmian studium.

278. Stoczek 1433082 10.09.2012 
XXIII/151/2012      

279. Miedzna 1433062

      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XIV/79/2000 z dnia 25.02.2000 r. ze zmianą 

  27.09.2007 
VIII/49/2007   Zmiana dotyczy złóż surowców naturalnych

    28.02.2012 
XII/72/2012

Uchwała o przystąpieniu do zmiany studium nie określa obszaru ani zakresu zmian. 
Przedłożony do uzgodnień projekt zmiany studium jest opracowanym dla obszaru całej gminy 
nowym studium.

280. Wierzbno 1433092
      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XVIII/87/2000 z dnia 24.05.2000 r.

    29.12.2011 
XII/48/20011 Zmiana studium obejmie obszar gminy w granicach administracyjnych

281.

wo
ło

m
iń

sk
i

m. Kobyłka 1434011

25.05.2010 
XLIV/447/10      

  03.02.2014 
XXXVIII/384/14  

Zmiana studium dotyczy 4 obszarów miasta: tereny sportu i rekreacji na działkach leśnych 
w północnej części miasta; zmiana wskaźników nowoprojektowanej zabudowy dla terenów: 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych oraz terenów 
obsługi podróżnych. 

282. m. Marki 1434021

24.10.2012 
XXXI/226/2012      

    25.09.2013 
XLVI/355/2013

Zmiana studium obejmuje 6 obszarów i dotyczy: przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową 
terenu położonego w sąsiedztwie rzeki Czarna; przeznaczenia części terenów lasów pod funkcję 
zieleni z usługami turystyki i rekreacji; dopuszczenia zabudowy bliźniaczej; dopuszczenia 
usług oświaty, biurowych, opiekuńczo‑przedszkolnych; zmiany minimalnej powierzchni 
działki budowlanej oraz powierzchni biologicznie czynnej; zmiany funkcji terenu z zabudowy 
przemysłowej na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
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studium 
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283.

wo
ło

m
iń

sk
i

m. Ząbki 1434031 26.04.2011 
IX/48/2011      

284. m. Zielonka 1434041 07.02.2008 
XVII/145/08      

285. Dąbrówka 1434052
      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr IX/53/2003 z dnia 10.07.2003 r.

    06.08.2013 
XXVII/207/2013

Zmiana studium obejmie obszar gminy w granicach administracyjnych – opracowanie nowego 
studium

286. Jadów 1434062      
Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XXVII/131/97 z dnia 29.08.1997 r. Nie podjęto 
żadnych zmian studium. Obowiązuje także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
gminy Jadów (w skali 1:10 000) uchwalony uchwałą nr XII/123/2004 z dnia 27.01.2004 r.

287. Klembów 1434072 17.12.2009 
XLI/313/09      

288. Poświętne 1434082

29.06.2006 
XXIII/140/06      

    30.12.2013 
XXVIII/182/2013 

Przystąpienie do zmiany studium dotyczy osiedla zabudowy jednorodzinnej w miejscowości 
Choiny 

289. Radzymin 1434093

20.11.2009 
470/XXXII/2009      

    25.IX.2012 
212/XXI/2012 Przystąpienie do zmiany studium dotyczy obszaru wschodniej części gminy

    14.03.2014 
404/XXXV/2014 Przystąpienie do zmiany studium dotyczy części obrębu Słupno

290. Strachówka 1434102
      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XVIII/88/2000 z dnia 30.11.2000 r.

    29.10.2012 
XX/102/2012

Zmiana studium obejmie obszar gminy w granicach administracyjnych – opracowanie nowego 
studium

291. Tłuszcz 1434113

22.12.2005 
XXIII/256/05      

  28.05.2008 
XV/185/08   Zmiana studium uchwalona w 2008 r. dotyczy obszaru osadnictwa, aktywizacji gospodarczej 

we wsi Franciszków

    25.03.2014 
XXIX.364.2014

8 obszarów położonych w zachodniej części gminy Tłuszcz – w miejscowości Jasiennica 
(zmiana studium uwarunkowana sporządzanymi mpzp dla przedmiotowych obszarów)

292. Wołomin 1434123 14.10.2011 
VIII‑95/2011      



Stan aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w województwie mazowieckim

Załącznik. Aktualność studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w województwie mazowieckim (stan na sierpień 2014 r.)

69

Lp. Powiat Gmina Nr TERYT 
gminy

Data uchwalenia 
studium 

/nr uchwały¹

Data uchwalenia 
zmiany studium 

/nr uchwały²

Data przystąpienia  
do zmiany studium 

/nr uchwały³
Uwagi

293.

w
ys

zk
ow

sk
i

Brańszczyk 1435012 22.02.2008  
XX/87/2008      

294. Długosiodło 1435022
      Nadal obowiązuje studium przyjęte w dniu 27.12.2002 r. uchwałą nr IV/20/2002. 

    31.03.2011  
V/33/2011

Opracowywana zmiana studium będzie miała charakter kompleksowy i obejmie obszar całej 
gminy. 

295. Rząśnik 1435032
      Nadal obowiązuje studium przyjęte w dniu 27.05.2003 r. uchwałą nr VIII/45/2003. 

    18.02.2008  
XIV/75/08

Opracowywana zmiana studium będzie miała charakter kompleksowy i obejmie obszar całej 
gminy. 

296. Somianka 1435042
      Nadal obowiązuje studium uchwalone w dniu 31.12.2002 r. uchwałą nr III/20/2002. 

    31.08.2012 r. 
XXV/145/12  Zmiana studium będzie miała charakter kompleksowy i obejmie obszar całej gminy.

297. Wyszków 1435053

29.11.2007 
XVII/103/2007 

zmieniona: 
27.03.2008 

XXI/149/2008

     

    28.12.2012  
XXXI/275/12 Zmiana studium będzie miała charakter kompleksowy i obejmie obszar całej gminy. 

298. Zabrodzie 1435062

31.08.2006  
XXXIX/180/2006      

    11.10.2007 
X/55/07 Zmiana studium będzie miała charakter kompleksowy i obejmie obszar całej gminy. 

299.

zw
ol

eń
sk

i

Kazanów 1436012

28.06.2010  
XXXVIII/152/2010 

21.09.2000  
XIV/96/2000 

    Obszar gminy Kazanów (nowe tereny usługowe, mieszkaniowe, turystyczno‑wypoczynkowe, 
wskazanie obszaru górniczego „Ranachów”, zmniejszenie terenów produkcyjno‑usługowych)

300. Policzna 1436022       Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr VII/52/01 z dn. 28.12.2001 r. Nie podjęto żadnych 
zmian studium.

301. Przyłęk 1436032       Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr 228/XXXII/2001 z dn. 23.05.2001 r. Nie podjęto 
żadnych zmian studium.

302. Tczów 1436042       Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XXXI/174/2001 z dn. 08.06.2001 r. Nie podjęto 
żadnych zmian studium.

303. Zwoleń 1436053

      Nadal obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XVI/187/99 z dn. 29.12.1999 r. ze zmianami

  18.12.2008  
XXXII/255/2008   Obszary położone w miejscowościach: Mostki, Paciorkowa Wola Nowa, Strykowice Błotne oraz 

części miasta Zwoleń

  28.12.2010  
IV/14/2010   Obszar I ‑ Podzagajnik i część miasta Zwoleń 

Obszar II – Atalin
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304.

żu
ro

m
iń

sk
i

Bieżuń 1437013       Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XVIII/118/2000 z dnia 05.10.2000 r. Nie podjęto 
żadnych zmian studium.

305. Kuczbork‑
‑Osada 1437022

28.02.2008  
XII/92/2008      

  03.12.2009 
XXV/165/2009   Zmiany studium dotyczyły głównie nowego przeznaczenia terenów pod lokalizację elektrowni 

wiatrowych.

    25.03.2013  
XX/106/2013

Zmiana obejmuje obszar całej gminy. Ma na celu aktualizację ustaleń pozwalającą na 
dostosowanie do bieżących potrzeb gminy.

306. Lubowidz 1437032 16.12. 2008  
104/XVIII/2008      

307. Lutocin 1437042 30.08.2013  
XXVI/142/2013      

308. Siemiątkowo 1437052       Obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr XV/1/2001 z 27.04.2001 r. Nie podjęto żadnych 
zmian studium.

309. Żuromin 1437063 30.12.2008  
173/XXVI/08     

310.

ży
ra

rd
ow

sk
i

m. Żyrardów 1438011 30.09.2010 
 XLIX/413/10     Zmiana studium z 30.12.1999 r. przyjętego uchwałą nr XVI/126/99

311. Mszczonów 1438023

31.05.2006 
 XLIV/332/06     Obejmuje obszar całej gminy 

    30.04.2009 
 XXXI/312/2009 Zmiana studium dotyczy działek położonych na terenie 20 miejscowości na obszarze gminy

    25.08.2009 
 XXXIV/336/09 Zmiana studium obejmuje działki w miejscowościach Badowo Dańki, Badów Górny

    28.10.2010 
 XLVIII/449/10 Zmiana studium w miejscowościach: Ciemno ‑Gnojna, Piekarno, Lublinów, Zimnice, Zbiroża.

  24.10.2011 
 XIII/100/11   Zmiana obejmuje obszar całej gminy 

  25.06.2013 
 XXXVI/280/13   Obejmuje obszar całej gminy

    30.01.2014 
 XLII/342/14 

Zmiana studium dotyczy działek w miej. Lutkówka, Badów Górny, Adamiowice , Gąba, m. 
Mszczonów, Pieńki Strzyże, Wręcza, Ciemno‑Gnojna, Badowo Danki, m. Mszczonów.
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312.

ży
ra

rd
ow

sk
i

Puszcza 
Mariańska 1438032

09.03.2006 
 XXXXIV/246/2006     Obejmuje obszar całej gminy 

   22.03.2012 
XVII/96/12   Zmiana studium dotyczy fragmentu wsi Stary Łajszew

    04.06.2014 
 XLI/255/2014 Zmiana studium dotyczy wsi Budy Zaklasztorne, Michałów, Waleriany.

313. Radziejowice 1438042

14.09.2006 
 XLII/213/2006     Obejmuje obszar całej gminy

    04.11.2009 
 XXXIV/197/2009 Zmiana studium dotyczy działki o nr ewid. 139/4 w m. Kuklówka Radziejowicka

  14.11.2011 
 XIII/87/2011   Zmiana studium dotyczy miejscowości Pieńki Towarzystwo oraz fragm. miejscowości: 

Krzyżówka, Słabomierz, Zazdrość, Chroboty.

  05.12.2011 
 XIV/89/2011   Zmiana studium dotyczy obszaru całej gminy

  21.06.2012 
 XXII/158/2012   Zmiana studium dotyczy fragm. wsi Kuklówka Radziejowicka

    21.02.2013 
 XXXIII/206/2013 Zmiana studium dotyczy zachodniej części gm. Radziejowice

314. Wiskitki 1438052 11.08.2014 
 44/XXXIV/14     Obejmuje obszar całej gminy

¹ Dotyczy studiów uchwalonych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. (zmiana całości studium)
² Dotyczy wszystkich kolejnych zmian studiów (całościowych i częściowych) uchwalonych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.
³ Dotyczy zmian, które są w trakcie opracowywania (stan na sierpień 2014 r.)
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