
1 
 

Rozpatrzenie wniosków do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 

Zakres merytoryczny: Osadnictwo 

Lp. Wnioskodawca Skrócona treść wniosku Sposób 
rozpatrzenia Uzasadnienie Uwagi do rozpatrzenia 

1 Prezydent m. 
Siedlce 

Realizacja przedsięwzięcia rozwojowego w subregionie 
siedleckim, polegającego na  osiągnięciu przez m. 

Siedlce statusu ośrodka regionalnego w woj. 
mazowieckim. 

nieuwzględniony  
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

uwzględnione ustalenia KPZK 
(Siedlce ośrodkiem 
subregionalnym) 

2 Prezydent m. 
Siedlce 

Utworzenie projektu aglomeracji Siedlce, obejmującego 
swym zasięgiem m. Siedlce i gm. Siedlce nie tylko w 
zakresie KPOŚK, ale umożliwiające zakwalifikowanie 
JST do miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka 

regionalnego aglomeracji siedleckiej. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych, odnoszących się  do 
ustaleń KPZK, określających 

zasięg obszarów funkcjonalnych  
ośrodków subregionalnych             

3 Prezydent m. 
Siedlce 

Wprowadzenie miasta Siedlce w strefę oddziaływania 
m. st. Warszawy oraz strefę przygraniczną w myśl 

KPZK. 
nieuwzględniony  

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

uwzględnione ustalenia KPZK 
dotyczące obszarów 

funkcjonalnych (Siedlce nie 
należą do wnioskowanych 

obszarów) 

4 Prezydent m. 
Siedlce 

Realizacja przedsięwzięć rozwojowych w subregionie 
siedleckim poprzez wspomaganie wzmocnienia funkcji 

Siedlec jako ośrodka miejskiego regionalnego. 
nieuwzględniony  

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

uwzględnione ustalenia KPZK 
(Siedlce ośrodkiem 
subregionalnym) 

5 Prezydent m. 
Siedlce 

Realizacja przedsięwzięć rozwojowych w subregionie 
siedleckim poprzez przekształcenie struktury 

funkcjonalnej obejmującej kształtowanie centrów miast, 
przy jednoczesnym zachowaniu i eksponowaniu 

walorów historyczno-zabytkowych, w szczególności  
poprzez przeniesienie obiektu Zakładu Karnego w 

Siedlcach na teren gm. Siedlce na obszarze Gołobórz . 

nieuwzględniony  
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  



2 
 

6 Wójt Gminy 
Młodzieszyn 

Proponuje się ujęcie powiązań Gminy Młodzieszyn z 
miejskim obszarem funkcjonalnym ośrodka 

wojewódzkiego Warszawy (ujęcie w MOFOW stref 
aktywizacji gospodarczej w miejscowości Młodzieszyn, 

Kamion). 

nieuwzględniony  
niezgodny z 

celami i 
kierunkami planu 

miejski obszar funkcjonalny 
Warszawy nie obejmuje gminy 

Młodzieszyn 

7 Burmistrz 
Gminy Brwinów 

Wspieranie przekształceń wielofunkcyjnych struktur 
przestrzennych miejscowości położnych w strefie 

podmiejskiej Warszawy poprzez tworzenie nowych i 
rewitalizację historycznych obszarów przestrzeni 

publicznej, sprzyjających budowaniu poczucia 
tożsamości lokalnej i więzi społecznych poprzez 

wykorzystanie i wspieranie inicjatyw społecznych. 
Przeciwdziałanie rozproszeniu zabudowy. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych Planu 

8 Gmina Małkinia 
Górna 

Zmiana zapisów PZPWM dla 6 działek, położonych w 
miejscowości Małkinia Górna, stanowiących własność 

Gminy oraz PKP S.A. 
nieuwzględniony nie dotyczy 

zakresu planu   

9 SGGW w 
Warszawie 

Dotyczy sposobu zagospodarowania terenu dla działek 
zlokalizowanych w dzielnicy Ursynów o numerach 4/1 i 
4/3 z obrębu 1-10-80.  Przedmiotowe działki położone 
są w rejonie wlotu do tunelu Południowej Obwodnicy 

Warszawy (dalej POW) i połączeń trasy S2 z lokalnym 
układem komunikacyjnym. SGGW która jest 

właścicielem tego terenu przedstawia koncepcję 
architektoniczną funkcjonalno-przestrzenną 

zagospodarowania terenu dla realizacji zespołu 
budynków mieszkaniowych wielorodzinnych z lokalami 

użytkowymi i garażami podziemnymi, budynków 
usługowych biurowych i hotelowych z garażami 
podziemnymi, hali sportowej z basenami i salą 
wielofunkcyjną z widownią wraz z niezbędną 
infrastrukturą i zjazdami z dróg publicznych. 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu   

10 Wójt Gminy 
Stare Babice 

Podtrzymanie kierunków rozwoju gminy nakreślonych w 
studium, czyli głównie  mieszkaniowy jednorodzinny na 

zachodnim obrzeżu aglomeracji warszawskiej. 
nieuwzględniony nie dotyczy 

zakresu planu   
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11 Wójt Gminy 
Stare Babice 

Jeżeli w projekcie PZPWM będą rozmieszczane 
planowane inwestycje obiektów handlowych o pow. 

sprzedaży przekraczającej 5000 m2 wójt wnosi o 
rozmieszczenie takich funkcji w 2 miejscach w gminie 
Stare Babice: we wsi Blizne Łaszczyńskiego w części 

wschodniej gminy i we wsi Borzęcin Duży w części 
zachodniej gminy. 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu   

12 

Biuro 
Architektury i 
Planowania 

Przestrzennego 
Urząd M. St. 
Warszawy 

Informacja, że w związku z nowelizacją ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 

października 2015 r. w Biurze Architektury i Planowania 
Przestrzennego trwają prace nad analizami 

zapotrzebowania na nową zabudowę oraz chłonności w 
zabudowie zwartej (wyniki zostaną przekazane po ich 

zakończeniu i ocenie dot. konieczności i zakresu 
weryfikacji dotychczasowej polityki przestrzennej). 

uwzględniony zgodny z celami  
i kierunkami planu   

13 Andrzej Michał 
Kowalik 

Wniosek o wprowadzenie zapisów w PZPWM 
pozwalających po uzyskaniu zgody RDOŚ na 

zlokalizowanie inwestycji przemysłowych i 
infrastrukturalnych o znaczeniu lokalnym, jak i 

regionalnym na terenie działek zlokalizowanych w 
powiecie mławskim - gmina Dzierzgowo - obręb 

ewidencyjny Brzozowo Maje (działki: 4/63, 4/5, 4/43, 
4/31, 4/64, 4/61, 4/4, 4/17, 4/65, 4/16, 4/65, 4/15, 4/3, 

4/32, 4/21, 4/14, 4/66, 4/8, 4/19, 4/44, 4/34, 4/33, 4/20, 
4/7, 4/28, 4/28, 4/45, 4/46, 4/67, 4/48, 4/49, 4/50, 4/51, 
4/52, 4/53, 4/54, 4/55, 4/57, 4/23, 4/24, 4/27, 4/30, 4/60, 

4/59, 4/36, 4/22, 4/68, 4/26). 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu   

14 ASW Projekt 
Sp. z o.o.  

Przeznaczenia działki nr 1876 oraz działek sąsiednich 
pod usługi. nieuwzględniony nie dotyczy 

zakresu planu   

15 
American 
School of 
Warsaw 

Przeznaczenia działki nr 1876 oraz działek sąsiednich 
pod usługi. nieuwzględniony nie dotyczy 

zakresu planu   
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16 Andrzej Michał 
Kowalik 

Wniosek o wprowadzenie zapisów w PZPWM 
pozwalających po uzyskaniu zgody RDOŚ na 

zlokalizowanie inwestycji przemysłowych i 
infrastrukturalnych o znaczeniu lokalnym, jak i 

regionalnym na terenie działek zlokalizowanych w 
powiecie mławskim - gmina Dzierzgowo -obręb 

ewidencyjny Brzozowo Czary (działki: 2/3, 2/2, 2/1, 2/9, 
2/8, 7, 2/8, 37/1, 38, 39, 4/25, 4/2, 4/3, 4/29, 4/30, 4/4, 
4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/17, 4/14, 4/15, 4/26, 4/27, 

4/6, 4/28, 4/7). 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu   

17 
Wójt Gminy 
Dzierzgowo 

Rafał Kuciński 

Wyrażenie opinii dotyczącej zmiany w PZPWM dla 
terenu Gmina Dzierzgowo i poparcie wniosku P. 

Andrzeja Kowalika dot. wyłączenia działek w obrębie 
Brzozowo- Maje i Brzozowo-Czary z Zieluńsko-

Rzęgnowskiego OChK i przeznaczenia ich na cele 
realizacji inwestycji gospodarczych o charakterze 

przemysłowym wraz z infrastruktura. 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu   

18 
Małgorzata 
Ziętkiewicz- 
Kamińska 

Zmiana kwalifikacji działki nr ew. 236 z obrębu 05-03 z 
leśnej na budowlaną. nieuwzględniony nie dotyczy 

zakresu planu   

19 
Małgorzata 
Ziętkiewicz - 
Kamińska  

Zmiana klasyfikacji działki numer ewidencyjny 236 z 
obrębu 05-03 figurującej w ewidencji gruntów jako leśna 

na działkę leśną z prawem do zabudowy lub działkę 
budowlaną. 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu   

20 
Mazowiecki 

Zespół Parków 
Krajobrazowych  

Ograniczenie chaotycznej zabudowy (brak miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego). nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

 

21 
Prezydent 

Miasta 
Ciechanów 

Utrzymanie instytucji administracyjnych, 
wspomagających gospodarkę, wpływających na 

podniesienie prestiżu miasta jako ośrodka 
subregionalnego. 

uwzględniony zgodny z celami  
i kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych Planu 
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22 Mariusz 
Łatacha 

Odzwierciedlenie faktycznego stanu rzeczy tj. 
oznaczenie w planie działalności, polegającej na skupie 

złomu metali na działce nr 115 obręb Radom. 
nieuwzględniony nie dotyczy 

zakresu planu   

23 Łukasz Patryk 
Bielecki Stymulowanie osadnictwa w pobliżu linii kolejowych. uwzględniony zgodny z celami  

i kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach 

ogólnych Planu 

24 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Zakaz nowej zabudowy w terenach nieobsługiwanych 
komunikacją szynową. nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  

25 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Zakaz rozwoju zabudowy na terenach o glebach klasy    
I i II. nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  

26 Adrian 
Andrusiak 

o zmianę przeznaczenia działki nr 92/6 przy ul. Rozłogi 
w miejscowości Duchnice gm. Ożarów Mazowiecki z 

U/MN na MN/U. 
nieuwzględniony nie dotyczy 

zakresu planu   

27 Zielone 
Mazowsze Stymulowanie osadnictwa w pobliżu linii kolejowych. uwzględniony zgodny z celami  

i kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach 

ogólnych Planu 
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28 Zielone 
Mazowsze 

Zakaz nowej zabudowy w terenach nieobsługiwanych 
komunikacją szynową. nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  

29 Zielone 
Mazowsze 

Plan powinien przewidywać zakaz rozwoju zabudowy na 
terenach o glebach klasy I i II. nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  

30 Arkadiusz 
Andrusiak 

Zmiany przeznaczenia działki w Duchnicach przy ulicy 
Rozłogi nr 92/5. nieuwzględniony nie dotyczy 

zakresu planu   

31 Stanisław 
Olszewski 

Ujęcie w MPZP dzielnicy Wawer zmiany przeznaczenia 
działki położonej na terenie dzielnicy Wawer (93, 94, 98, 

102, 125- obręb 3-12-101) z działki leśnej na działkę 
leśną z prawem zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu  
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Zakres merytoryczny: Transport 

Lp. Wnioskodawca Skrócona treść wniosku Sposób 
rozpatrzenia Uzasadnienie Uwagi do rozpatrzenia 

1 

Zarząd Powiatu 
Legionowskiego 

Prezydent Miasta 
Legionowo 

Burmistrz Miasta i 
Gminy Serock 

Wójt Gminy 
Jabłonna 

Wójt Gminy 
Wieliszew 

Wójt Gminy 
Nieporęt 

Burmistrz Miasta i 
Gminy Łomianki 

Utrzymanie dotychczasowych rezerw komunikacyjnych 
pod Legionowską Trasę Mostową, z uwagi na 

dotychczas poniesione nakłady finansowe oraz z 
uwagi fakt, iż na naruszenie dotychczas 

wypracowanego konsensusu przestrzennego będzie 
skutkowało znaczącym protestami społecznym, a w 

konsekwencji może uniemożliwić realizację LTM i tzw. 
Małej Obwodnicy Warszawy 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

droga może zostać uwzględniona 
jako postulat, ważna z punktu 

widzenia OMW, rezerwy w 
dokumentach lokalnych, brak 

inwestycji w planach SWM 

2 

Zarząd Powiatu 
Legionowskiego 

Prezydent Miasta 
Legionowo 

Burmistrz Miasta i 
Gminy Serock 

Wójt Gminy 
Jabłonna 

Wójt Gminy 
Wieliszew 

Wójt Gminy 
Nieporęt 

Burmistrz Miasta i 
Gminy Łomianki 

Uwzględnić na całej długości LTM (pomiędzy 
Łomiankami a Wieliszewem) kategorię zarządczą drogi 

wojewódzkiej, z uwagi na ponadlokalny charakter 
inwestycji, wykraczającej znacząco poza skalę powiatu 

legionowskiego oraz fakt, że stanowić ona będzie 
element sieci drogowej ruchu tranzytowego 

nieuwzględniony  

sprzeczny z 
ustaleniami 

dotyczącymi ICP 
w dokumentach 

krajowych i 
wojewódzkich 

brak zadań dla tej drogi w planach 
samorządu województwa 
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3 

Zarząd Powiatu 
Legionowskiego 

Prezydent Miasta 
Legionowo 

Burmistrz Miasta i 
Gminy Serock 

Wójt Gminy 
Jabłonna 

Wójt Gminy 
Wieliszew 

Wójt Gminy 
Nieporęt 

Burmistrz Miasta i 
Gminy Łomianki 

Uwzględnić jednocześnie klasę funkcjonalno-
techniczną drogi głównej (G), z uwagi na częściowo 

zabudowany charakter terenu, dotychczas uchwalone 
plany miejscowe oraz kwestie zajętości terenu i 

kosztów wykupu gruntów 

nieuwzględniony  
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

wg pisma określona klasa drogi 
została zawarta w dokumentach 

miejscowych 

4 

Zarząd Powiatu 
Legionowskiego 

Prezydent Miasta 
Legionowo 

Burmistrz Miasta i 
Gminy Serock 

Wójt Gminy 
Jabłonna 

Wójt Gminy 
Wieliszew 

Wójt Gminy 
Nieporęt 

Burmistrz Miasta i 
Gminy Łomianki 

Wskazuje się na pilną konieczność realizacji LTM (w 
tym wykupy terenów)  z uwagi na przeciągające się 

blokowanie terenów pod trasę i oczekiwania właścicieli 
co do przesądzenia o losie dotychczasowych rezerw 

komunikacyjnych 

nieuwzględniony  
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

brak możliwości wykupu gruntów 
przez samorząd województwa dla 

drogi nie będącej wojewódzką 

5 Maciej Boniecki Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

6 Maciej Boniecki Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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7 Joanna Boniecka Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

8 Joanna Boniecka Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

9 Mirosław 
Wawrzyniak 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

10 Mirosław 
Wawrzyniak 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

11 Bożena 
Wawrzyniak 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

12 Bożena 
Wawrzyniak 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

13 Tadeusz 
Wawrzyniak 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

14 Tadeusz 
Wawrzyniak 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

15 Feliks 
Wawrzyniak 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

16 Feliks 
Wawrzyniak 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

17 Mateusz 
Pietruszewski 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    
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18 Mateusz 
Pietruszewski 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

19 Elżbieta 
Pietruszewska 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

20 Elżbieta 
Pietruszewska 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

21 Mirosław Konik Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

22 Mirosław Konik Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

23 Paulina 
Pawłowska 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

24 Paulina 
Pawłowska 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

25 Ewelina 
Pawłowska 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

26 Ewelina 
Pawłowska 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

27 Alina Paluch Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

28 Alina Paluch Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

29 Andrzej Paluch Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

30 Andrzej Paluch Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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31 Wiesława 
Odolczyk 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

32 Wiesława 
Odolczyk 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

33 Ewelina Odolczyk Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

34 Ewelina Odolczyk Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

35 Urszula Sieczka Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

36 Urszula Sieczka Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

37 Stefania Szydlik Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

38 Stefania Szydlik Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

39 Roman Sobiecki Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

40 Roman Sobiecki Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

41 Stanisław Kawka Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

42 Stanisław Kawka Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

43 Kazimierz Janecki Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    
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44 Kazimierz Janecki Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

45 Elżbieta Paluch Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

46 Elżbieta Paluch Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

47 
Komitet 

Społeczny Razem 
Dla Gminy 

Wiskitki 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

48 
Komitet 

Społeczny Razem 
Dla Gminy 

Wiskitki 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

49 Janina 
Włodarczyk 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

50 Janina 
Włodarczyk 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

51 Anita Tondera Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

52 Anita Tondera Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

53 Katarzyna 
Tondera 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

54 Katarzyna 
Tondera 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

55 Jakub Tondera Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

56 Jakub Tondera Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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57 Paulina Kłos Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

58 Paulina Kłos Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

59 Ewelina Kiepura-
Nowak 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

60 Ewelina Kiepura-
Nowak 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

61 Wiesław Boniecki Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

62 Wiesław Boniecki Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

63 Anna Wawrzyniak Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

64 Anna Wawrzyniak Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

65 Regina 
Wawrzyniak 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

66 Regina 
Wawrzyniak 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

67 Janusz 
Pietruszewski 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

68 Janusz 
Pietruszewski 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

69 Bozena Pałyszka Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    
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70 Bozena Pałyszka Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

71 Robert Pałyszka Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

72 Robert Pałyszka Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

73 Zofia Pałyszka Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

74 Zofia Pałyszka Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

75 Małgorzata 
Pawłowska 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

76 Małgorzata 
Pawłowska 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

77 Tomasz Nowak Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

78 Tomasz Nowak Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

79 Elżbieta Kiepura Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

80 Elżbieta Kiepura Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

81 Bronisław 
Cymerman 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

82 Bronisław 
Cymerman 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

83 Danuta Fidura-
Cuper 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    
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84 Danuta Fidura-
Cuper 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

85 Irena Gawronek Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

86 Irena Gawronek Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

87 Natalia Czapiga Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

88 Natalia Czapiga Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

89 Marlena Marczak Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

90 Marlena Marczak Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

91 Alla Tondera Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

92 Alla Tondera Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

93 Magdalena 
Jodłowska 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

94 Magdalena 
Jodłowska 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

95 Zbigniew Mońka Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

96 Zbigniew Mońka Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

97 Piotr Śmigiera Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    
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98 Piotr Śmigiera Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

99 Grażyna Mońka Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

100 Grażyna Mońka Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

101 Ryszard Śmigiera Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

102 Ryszard Śmigiera Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

103 Izabela Śmigiera Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

104 Izabela Śmigiera Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

105 Mirosław Sieczka Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

106 Mirosław Sieczka Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

107 Sławomir 
Baczyński 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

108 Sławomir 
Baczyński 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

109 Rafał Mitura Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

110 Rafał Mitura Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

111 Adam Włodarczyk Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    
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112 Adam Włodarczyk Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

113 Dariusz 
Włodarczyk 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

114 Dariusz 
Włodarczyk 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

115 Stanisław 
Tondera 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

116 Stanisław 
Tondera 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

117 Mariusz Tondera Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

118 Mariusz Tondera Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

119 Dariusz Kłos Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

120 Dariusz Kłos Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

121 Karol Kiepura Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

122 Karol Kiepura Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

123 Jolanta 
Cymerman 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

124 Jolanta 
Cymerman 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

125 Tadeusz 
Mendygwał 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    



18 
 

126 Tadeusz 
Mendygwał 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

127 Jan Gawronek Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

128 Jan Gawronek Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

129 Bogusława 
Niedzińska 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

130 Bogusława 
Niedzińska 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

131 Kamila 
Wojciechowska 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

132 Kamila 
Wojciechowska 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

133 Małgorzata 
Czapiga 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

134 Małgorzata 
Czapiga 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

135 Krzysztof 
Wasilewski 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

136 Krzysztof 
Wasilewski 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

137 Wiesław Czapiga Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

138 Wiesław Czapiga Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

139 Wioletta 
Bielawska 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    
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140 Wioletta 
Bielawska 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

141 Jadwiga 
Jodłowska 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

142 Jadwiga 
Jodłowska 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

143 Urszula Fatycz Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

144 Urszula Fatycz Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

145 Weronika Tytek Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

146 Weronika Tytek Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

147 Łukasz Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

148 Łukasz Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

149 Piotr Paluch Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

150 Piotr Paluch Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

151 Monika Paluch Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

152 Monika Paluch Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

153 Malwina Paluch Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

154 Malwina Paluch Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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155 Patryk Paluch Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

156 Patryk Paluch Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

157 Marcin Paluch Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

158 Marcin Paluch Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

159 Artur Baczyński Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

160 Artur Baczyński Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

161 Renata 
Baczyńska 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

162 Renata 
Baczyńska 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

163 Monika 
Pietruszewska 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

164 Monika 
Pietruszewska 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

165 Anna Sobiecka Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

166 Anna Sobiecka Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

167 Martyna 
Szczepaniak 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

168 Martyna 
Szczepaniak 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

169 Lech Pawłowski Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    
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170 Lech Pawłowski Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

171 Helena Cuper Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

172 Helena Cuper Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

173 Bohdan Paluch Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

174 Bohdan Paluch Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

175 Bożena Tondera Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

176 Bożena Tondera Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

177 Przemysław 
Sobiecki 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

178 Przemysław 
Sobiecki 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

179 Anna Kawka Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

180 Anna Kawka Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

181 Iwona Kłos Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

182 Iwona Kłos Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

183 Grzegorz Kiepura Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    
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184 Grzegorz Kiepura Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

185 Helena Kanicka Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

186 Helena Kanicka Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

187 Elżbieta 
Cymerman 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

188 Elżbieta 
Cymerman 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

189 Bożena Marusiak Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

190 Bożena Marusiak Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

191 Sebastian Snacy Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

192 Sebastian Snacy Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

193 Grzegorz 
Niedziński 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

194 Grzegorz 
Niedziński 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

195 Wanda 
Wojciechowska 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

196 Wanda 
Wojciechowska 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

197 Barbara Czapiga Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    
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198 Barbara Czapiga Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

199 KrystynaTondera Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

200 KrystynaTondera Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

201 Krystian 
Pietruszewski 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

202 Krystian 
Pietruszewski 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

203 Marcin Pałyszka Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

204 Marcin Pałyszka Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

205 Paweł Sobiecki Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

206 Paweł Sobiecki Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

207 Tomasz 
Pawłowski 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

208 Tomasz 
Pawłowski 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

209 Małgorzata Cuper Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

210 Małgorzata Cuper Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

211 Alicja Cuper Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    
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212 Alicja Cuper Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

213 Sebastian Cuper Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

214 Sebastian Cuper Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

215 Justyna Cuper Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

216 Justyna Cuper Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

217 Grzegorz 
Tondera 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

218 Grzegorz 
Tondera 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

219 Beata Tondera Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

220 Beata Tondera Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

221 Elżbieta Konarska Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

222 Elżbieta Konarska Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

223 Zbigniew 
Konarski 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

224 Zbigniew 
Konarski 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

225 Radosław Cuper Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    
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226 Radosław Cuper Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

227 Stanisław Cuper Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

228 Stanisław Cuper Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

229 T. Cuper Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

230 T. Cuper Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

231 Marek 
Wojciechowski 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

232 Marek 
Wojciechowski 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

233 Klaudia Marczak Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

234 Klaudia Marczak Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

235 Arkadiusz 
Tondera 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

236 Arkadiusz 
Tondera 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

237 Dariusz Bielowski Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

238 Dariusz Bielowski Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

239 Wiesław 
Jodłowski 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    



26 
 

240 Wiesław 
Jodłowski 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

241 

Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 
"Łąki to także 

Grodzisk" Iwona 
Kasprzyk 

Korekta przebiegu Obwodnicy Zachodniej Grodziska 
Mazowieckiego w części przebiegającej bezpośrednio 

obok terenów nazywanych Górami Szwedzkimi, 
będących pod ochroną Konserwatora Zabytków 

nieuwzględniony  nie dotyczy 
zakresu planu   

242 Katarzyna 
Pawłowska 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

243 Katarzyna 
Pawłowska 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

244 Zygmunt 
Ziombski 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

245 Zygmunt 
Ziombski 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

246 Teresa Tondera Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

247 Teresa Tondera Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

248 Mirosław Tondera Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

249 Mirosław Tondera Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

250 
Mazowieckie 

Stowarzyszenie 
Rozwoju 

Agroturystyki 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    
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251 
Mazowieckie 

Stowarzyszenie 
Rozwoju 

Agroturystyki 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

252 Łukasz Janecki Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

253 Łukasz Janecki Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

254 Anita Guzia Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

255 Anita Guzia Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

256 Janiana Odolczyk Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

257 Janiana Odolczyk Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

258 Szymon Odolczyk Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

259 Szymon Odolczyk Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

260 Karol Paluch Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu    

261 Karol Paluch Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

262 Starostwo 
Powiatowe w 

Wołominie 

Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzeki Liwiec i 
Rządza w gminach: Jadów (miejscowości Starowola, 
Zawiszyn), Klembów (miejscowość Stary Kraszew) 

nieuwzględniony  
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 
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263 Starostwo 
Powiatowe w 

Wołominie 

Uwzględnienie nowego przebiegu drogi woj. nr 634 na 
odcinku Tuł-Jasienica (tereny gmin: Klembów, Tłuszcz) uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu uwzględniono jako postulat 

264 Starostwo 
Powiatowe w 

Wołominie 

Uwzględnienie modernizacji lub zmiany przebiegu dróg 
dojazdowych lub zjazdowych z nowotworzonych 

węzłów na trasie S8 (obwodnicy Marek) - tereny gmin: 
Marki, Zielonka, Kobyłka, Radzymin, Wołomin 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniono w kwestii dróg 
wojewódzkich (635) - dojazdowych 

do węzłów z S8 

265 Starostwo 
Powiatowe w 

Wołominie 

Propozycja lokalizacji wzdłuż tras kolejowych nr: E 75, 
6, 21, 449 dojazdowych ścieżek rowerowych do 

Warszawy (tereny gmin: Jadów, Klembów, Tłuszcz, 
Wołomin, Zielonka, Kobyłka, Ząbki, Warszawa 

Rembertów) 

nieuwzględniony  
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  

266 Burmistrz miasta i 
gminy Serock 

Dokonanie zmian w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego w 

zakresie obniżenia klasy drogi wojewódzkiej nr 632 
nieuwzględniony  

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

kwestię klas technicznych dróg 
reguluje rozporządzenie 

267 Prezydent m. 
Siedlce 

Realizacja przedsięwzięć rozwojowych w subregionie 
siedleckim poprzez budowę autostrady A2 na odcinku 

Warszawa - wschodnia granica województwa z 
uwzględnieniem powiązania z układem 

komunikacyjnym m. Siedlce. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

268 Prezydent m. 
Siedlce 

Realizacja przedsięwzięć rozwojowych w subregionie 
siedleckim poprzez skorygowanie projektowanego 
odcinka Wielkiej Pętli Mazowsza przez m. Siedlce. 

nieuwzględniony  
niezgodny z 

celami i 
kierunkami planu 

obwodnica w ciągu DK 63 jako 
postulat do planów GDDKiA 

269 Prezydent m. 
Siedlce 

Realizacja przedsięwzięć rozwojowych w subregionie 
siedleckim poprzez rozważenie zasadności 

projektowanego przebiegu tzw. obwodnicy Stocku 
Lackiego w ciągu drogi woj. nr 698. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

brak planów zarządcy drogi co do 
realizacji inwestycji 
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270 Prezydent m. 
Siedlce 

Realizacja przedsięwzięć rozwojowych w subregionie 
siedleckim poprzez podtrzymanie jako obszar 

lokalizacji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim 
Węzła Wymiany Pasażerskiej wraz z rozbudową 

infrastruktury komunikacyjnej w sąsiedztwie Dworca 
PKP poprzez budowę centrum przesiadkowego. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu zgodny z planem działań RIT 

271 Prezydent m. 
Siedlce 

Realizacja przedsięwzięć rozwojowych w subregionie 
siedleckim poprzez modernizację układu kolejowego, 

w tym linii nr 55 Siedlce - Sokołów Podlaski. 
uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu 

Inwestycja zawarta w Planie 
Wykonawczym do Strategii 

Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do 2030 roku w 

obszarze " Przestrzeń i Transport", 
wniosek zgodny z zapisami 

"Programu rozwoju i modernizacji  
technologicznej transportu 

szynowego w województwie 
mazowieckim" 

272 Prezydent m. 
Siedlce 

Realizacja przedsięwzięć rozwojowych w subregionie 
siedleckim poprzez rozwój centrów logistycznych i 

magazynowych w regionalnym układzie 
funkcjonalnym, drogowo-kolejowym obejmującym m. 

Siedlce. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

Uwzględniony w ogólnych 
zapisach Planu             

273 Prezydent m. 
Siedlce 

Realizacja przedsięwzięć rozwojowych w subregionie 
siedleckim poprzez rozbudowę systemu ścieżek 

rowerowych i jego integracja z pozostałymi środkami 
transportu. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

Uwzględniony w ogólnych 
zapisach Planu             

274 Prezydent m. 
Siedlce 

Realizacja przedsięwzięć rozwojowych w subregionie 
siedleckim poprzez rozwój infrastruktury technicznej i 

telekomunikacyjnej, utrzymanie korytarzy 
przestrzennych dla liniowych obiektów infrastruktury 

energetycznej i transportowej, w tym rozbudowę i 
modernizację infrastruktury przewodowej m.in. 

światłowodowej o dużej przepustowości oraz sieci 
dostępowej następnej generacji NGA. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

Uwzględniony w ogólnych 
zapisach Planu             
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275 Mieszkańcy 
Chotomowa i 

Jabłonny 

Propozycja zmiany dotychczasowego (uchwalonego 
dn. 7.07.2014) Planu, w części dotyczącej przebiegu 

tzw. Legionowskiej Trasy Mostowej (LTM), 
przewidującego budowę tej trasy na budowlanych 

terenach Jabłonny i Chotomowa i o przeniesienie jej 
lokalizacji na pogranicze Jabłonny i Warszawy 
(powiązanie z obwodnicą Jabłonny DK 61 i ul. 

Modlińską) lub w pobliże Nowego Dworu 
Mazowieckiego na wysokości Suchocina (tereny mniej 

zabudowane). 

nieuwzględniony  
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

brak zadań dla tej drogi w planach 
samorządu województwa 

276 Stowarzyszenie 
Razem dla Gminy 

Wiskitki 

Wykreślenie z PZPWM lokalizacji kolei szybkich 
prędkości z terenów gminy Wiskitki nieuwzględniony  nie dotyczy 

nowego planu  ICP rozmieszczona orientacyjnie 

277 Stowarzyszenie 
Razem dla Gminy 

Wiskitki 

Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu   

278 Władysława 
Żabińska 

Propozycja niezwłocznego wykupu działek, które są 
zarezerwowane dla "Trasy Mostowej Legionowskiej" 

lub odstąpienie od realizacji w/w inwestycji 
nieuwzględniony  

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

brak ustalonego podmiotu 
odpowiedzialnego za budowę 

drogi 

279 Burmistrz 
Grodziska 

Mazowieckiego 

Zachowanie jako bezpłatnego połączenia 
autostradowego od Warszawy do węzła „Grodzisk”. nieuwzględniony  

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

w kompetencji ministra 
właściwego ds. transportu 

280 Burmistrz 
Grodziska 

Mazowieckiego 

Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej 
gminy poprzez budowę zachodniej obwodnicy w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 579 do drogi 719. 
uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu 

Inwestycja zawarta w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej 

Województwa Mazowieckiego na 
lata 2018-2038, ICP 

rozmieszczona orientacyjnie 

281 Burmistrz 
Grodziska 

Mazowieckiego 

Budowa południowej obwodnicy w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 719 (ul. Nadarzyńska – Kałęczyn). nieuwzględniony  

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 

brak zadań dla tej drogi w planach 
samorządu województwa 
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282 Burmistrz 
Grodziska 

Mazowieckiego 

Poprawa powiązań komunikacyjnych Grodziska 
Mazowieckiego z sąsiednimi gminami poprzez 

połączenie dróg wojewódzkich: 719 i 720 z drogą 579 
(do skrzyżowania na granicy Kłudzienko – Radonice). 

nieuwzględniony  
niezgodny z 

celami i 
kierunkami planu 

brak zadań dla tej drogi w planach 
samorządu województwa 

283 Burmistrz 
Grodziska 

Mazowieckiego 

Realizacja bezkolizyjnych przejazdów i przejść przez 
linię kolejową Warszawa – Łódź (wiadukty, tunele). nieuwzględniony  

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

Zadanie w kwestii odpowiednich 
zarządców dróg oraz PKPPLK 

284 Burmistrz 
Grodziska 

Mazowieckiego 

Poprawa jakości komunikacji zbiorowej we współpracy 
z aglomeracją warszawską. uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu 
Wniosek zgodny z zapisami dot. 

kierunków rozwoju transportu 

285 Burmistrz 
Grodziska 

Mazowieckiego 

Poprawa jakości komunikacji zbiorowej poprzez 
rozbudowę linii WKD (budowa drugiego toru do 

Grodziska Mazowieckiego), 
uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu   

286 Burmistrz 
Grodziska 

Mazowieckiego 

Poprawa jakości komunikacji zbiorowej poprzez 
rozbudowę linii WKD (budowa nowego odcinka linii 
WKD w kierunku węzła Siestrzeń i Mszczonowa). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, zgodny z zapisami 
"Programu rozwoju i modernizacji  

technologicznej transportu 
szynowego w województwie 

mazowieckim" 

287 Burmistrz 
Grodziska 

Mazowieckiego 

Uwzględnienie inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym, polegającej na realizacji obwodnic 

Grodziska Mazowieckiego: zachodniej  i południowej  
(ul. Nadarzyńska – Kałęczyn). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

Inwestycja zawarta w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej 

Województwa Mazowieckiego na 
lata 2018-2038 w części 

dotyczącej obwodnicy w śladzie 
DW 579, ICP rozmieszczona 

orientacyjnie 

288 Burmistrz 
Grodziska 

Mazowieckiego 

Uwzględnienie inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym, polegającej na rozbudowie linii WKD. uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu   
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289 Burmistrz 
Grodziska 

Mazowieckiego 

Uwzględnienie inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym, polegającej na usprawnieniu 

komunikacji zbiorowej na terenach kolejowych 
zamkniętych (przejścia i przejazdy). 

nieuwzględniony  

sprzeczny z 
ustaleniami 

dotyczącymi ICP 
w dokumentach 

krajowych i 
wojewódzkich 

  

290 Burmistrz 
Grodziska 

Mazowieckiego 

Wykluczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym polegającej na wprowadzeniu 

korytarza kolei dużych prędkości na obszarze gminy 
Grodzisk Mazowiecki. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

291 Burmistrz 
Grodziska 

Mazowieckiego 

Udostępnienie dla potrzeb miasta przejść i przejazdów 
oraz realizacji dróg i ulic wzdłuż terenów kolejowych. nieuwzględniony  

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

Zadanie w kwestii odpowiednich 
zarządców dróg oraz PKPPLK 

292 
Kancelaria 

prawna dr Marek 
Jarzyński & 

Kornel Novak 

Umieszczenie w projekcie zmienionego PZPWM (w 
punkcie „Kolizje i konflikty przestrzenne”) informacji, że 

projektowana linia Kolei Dużych Prędkości (KPD) 
stanowi powiązanie komunikacyjne pomiędzy 
podstawowymi elementami sieci osadniczej 

województwa w rozumieniu art. 39 ust. 3 pkt. 1 u.p.z.p. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

293 
Kancelaria 

prawna dr Marek 
Jarzyński & 

Kornel Novak 

Umieszczenie w projekcie zmienionego PZPWM (w 
punkcie „Kolizje i konflikty przestrzenne”) informacji, że 
projektowana linia Kolei Dużych Prędkości (KPD) jest 
inwestycją o znaczeniu ponadlokalnym w rozumieniu 

art. 39 ust. 3 pkt. 3 u.p.z.p. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

294 
Kancelaria 

prawna dr Marek 
Jarzyński & 

Kornel Novak 

Podanie w załączniku do zmienionego PZPWM 
rozstrzygnięć konkretnych kolizji i konfliktów, co do 

wyeliminowania zagrożeń spowodowanych 
wykonaniem planowanej linii KDP, która wg. projektu 

bezpośrednio graniczy lub blisko sąsiaduje z 
nieruchomościami Wnioskodawców. 

nieuwzględniony  
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

Zadanie ministra właściwego ds. 
transportu  na etapie dokumentacji 

projektowej 
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295 
Kancelaria 

prawna dr Marek 
Jarzyński & 

Kornel Novak 

Podanie w odpowiednich punktach projektu 
zmienionego PZPWM rozstrzygnięć co do 

wyeliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz 
zagrożeń dla środowiska związanych z budową i 

eksploatacją KDP (na podstawie art. 40 pkt. 1 ustawy z 
03.10.08 o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie oraz art. 14 ust. 1 pkt. 8 ustawy z 
05.06.98 o samorządzie województwa). 

nieuwzględniony  
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

Zadanie ministra właściwego ds. 
transportu  na etapie dokumentacji 

projektowej 

296 Urząd Gminy 
Bolimów - wójt 

Stanisław Linart 

Uwzględnienie modernizacji sieci dróg powiatowych 
łączących 2 węzły na autostradzie A2 "Skierniewice" i 

"Wiskitki", jak i stanowiące alternatywę wobec 
autostrady A2 powiązania komunikacyjne zachodniego 
pasma aglomeracji warszawskiej przy jednoczesnym 

usprawnieniu dojazdów do miast średnich regionu 
położonego między Łodzią a Warszawą. 

nieuwzględniony  
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

Zadanie w kwestii odpowiednich 
zarządców dróg 

297 
Zarząd Powiatu w 

Legionowie- 
starosta Robert 

Wróbel 

Utrzymanie bez zmian usytuowania korytarza pod 
budowę Legionowskiej Trasy Mostowej (na terenie 

gmin: Jabłonna, Legionowo i Wieliszew). 
uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu 

uwzględniono jako postulat, ważna 
z punktu widzenia OMW, brak 

inwestycji w planach SWM 

298 
Zarząd Powiatu w 

Legionowie- 
starosta Robert 

Wróbel 

Propozycja zmiany ustaleń dotyczących Legionowskiej 
Trasy Mostowej dotycząca zmiany kategorii (droga na 
całym odcinku przebiegającym przez obszar powiatu 

legionowskiego będzie droga wojewódzką kategorii G). 

nieuwzględniony  
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

wg pisma określona klasa drogi 
została zawarta w dokumentach 
miejscowych, brak zadań dal tej 

drogi w planach samorządu 
województwa 

299 Urząd Gminy 
Radziejowice 

Uwzględnienie terenów  pod lokalizację inwestycji - 
budowa kolejki WKD na obszarze gmin: Michałowice-

Brwinów-Nadarzyn, Żabia Wola, Radziejowice, 
Mszczonów wzdłuż drogi krajowej nr 8. 

nieuwzględniony  nie dotyczy 
zakresu planu 

Do ustalenia w drodze decyzji 
lokalizacyjnych lub w 

dokumentach miejscowych 

300 Wójt Gminy 
Młodzieszyn 

Rozważenie przebiegu drogi wojewódzkiej nr 577 i 
wyznaczenia jej przebiegu poza terenami 

zurbanizowanymi w zakresie funkcji mieszkaniowej. 
nieuwzględniony  

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 

brak zadań dla tej drogi w planach 
samorządu województwa 
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301 Wójt Gminy 
Młodzieszyn 

Rozważenie przebiegu nowych dróg wojewódzkich nr 
580 i wyznaczenia jej przebiegu poza terenami 

zurbanizowanymi w zakresie funkcji mieszkaniowej. 
nieuwzględniony  

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 

brak zadań dla tej drogi w planach 
samorządu województwa 

302 Paweł Liwiński 

Wykreślenie z Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego rezerwy 
pod budowę obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 721 na 

terenie gmin Raszyn, Lesznowola, Piaseczno. 
(wniosek nr 2) 

nieuwzględniony  
niezgodny z 

celami i 
kierunkami planu 

Inwestycja zawarta w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej 

Województwa Mazowieckiego na 
lata 2018-2038, ICP 

rozmieszczona orientacyjnie 

303 Paweł Liwiński 

Uwzględnienie propozycji nowego przebiegu trasy 
wojewódzkiej nr 721 w razie odrzucenia wniosku nr 2 – 

połączenie drogi wojewódzkiej nr 721 łącznikiem z 
drogą ekspresową S8 i istniejącą Al. Krakowską  (DK7) 

poprzez węzeł Magdalenka w Sękocinie Lesie w 
gminie Raszyn, a następnie poprowadzenie jej po 

śladzie istniejącej ul. Słonecznej przez Magdalenkę w 
kierunku wschodnim aż do położonego w Lesznowoli w 

gminie Lesznowola skrzyżowania ul. Słonecznej z 
ulicami Biedronki i Żytnią. Od tego skrzyżowania droga 

nr 721 powinna biec nowym śladem na wschód w 
stronę ul. Jedności (droga powiatowa nr 01348), a po 

przecięciu ul. Jedności i wejściu na teren działki nr ew. 
149/2 (lub jednej z sąsiednich) obręb 0001 

Lesznowola, w Lesznowoli przebiegać wciąż nowym 
śladem kierując się na północny-wschód aż do ul. 

Szkolnej w Lesznowoli (droga powiatowa nr 01347), na 
wysokości której wchodziłaby w korytarz 

zarezerwowany dla niej w dokumentach planistycznych 
tej części gminy i PZPWM. 

nieuwzględniony  
niezgodny z 

celami i 
kierunkami planu 

Inwestycja zawarta w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej 

Województwa Mazowieckiego na 
lata 2018-2038, ICP 

rozmieszczona orientacyjnie 
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304 Paweł Liwiński 

Uwzględnienie alternatywnej propozycji nowego 
przebiegu trasy wojewódzkiej nr 721 w razie 
odrzucenia wniosku nr 2 – połączenie drogi 

wojewódzkiej nr 721 łącznikiem z drogą ekspresową 
S8 i istniejącą Al. Krakowską  (DK7) poprzez węzeł 
Magdalenka w Sękocinie Lesie w gminie Raszyn, a 

następnie poprowadzenie jej po śladzie istniejącej ul. 
Słonecznej przez Magdalenkę w kierunku wschodnim 
aż do położonego w Lesznowoli w gminie Lesznowola 

skrzyżowania ul. Słonecznej z ulicami Biedronki i 
Żytnią. Od tego skrzyżowania droga nr 721 powinna 

biec nowym śladem na wprost w kierunku wschodnim 
aż do ul. Jedności (droga powiatowa nr 01348), a po 

jej przekroczeniu wejść na teren działki nr ew. 147 (lub 
jednej z działek położonych bardziej na południe od tej 
działki) obręb 0001 Lesznowola, biec dalej do działki nr 

ew. 159 obręb 0001 Lesznowola, na terenie której 
wchodziłaby w korytarz zarezerwowany dla niej w 

dokumentach planistycznych tej części gminy i 
PZPWM. 

nieuwzględniony  
niezgodny z 

celami i 
kierunkami planu 

Inwestycja zawarta w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej 

Województwa Mazowieckiego na 
lata 2018-2038, ICP 

rozmieszczona orientacyjnie 

305 
Marcin 

Jakubowski, 
Burmistrz Miasta 

Mińsk Mazowiecki 

Ujęcie inwestycji obejmującej  budowę wiaduktu 
kolejowego w celu poprowadzenia linii kolejowej nr 2 
Warszawa - Terespol nad drogą wojewódzką nr 802 

Mińsk Mazowiecki - Seroczyn (w załączeniu do 
wniosku mapa z lokalizacją planowanego wiaduktu) 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

wniosek ujęto w zapisach 
ogólnych planu 

306 Anna Samsel 

Likwidacja zaplanowanej w obecnie istniejącym 
PZPWM drogi wojewódzkiej oznaczonej w mpzp gminy 

Rzekuń symbolem KG i przebiegającej min. przez 
działkę wnioskodawcy - dz. nr 289/6 w miejscowości 

Dzbenin, gmina Rzekuń. 

nieuwzględniony 
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 
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307 Urząd Gminy 
Wiskitki 

Zmiana zapisów dotyczących przebiegu linii kolejowej 
tzw. dużych prędkości uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

308 Urząd Gminy 
Wiskitki 

Zmiana zapisów dotyczących przebiegu linii kolejowej 
z Jaktorowa do Nowej Suchej (w kierunku Kutna) uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
brak zapisów w dokumentach 

krajowych 

309 
Maria 

Mioduszewska - 
radna powiatu 

piaseczyńskiego 

Zachowanie dotychczasowej rezerwy projektowanej 
obwodnicy drogi nr 721 w obowiązującym planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa 

mazowieckiego. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

wniosek uwzględniony jako 
postulat 

310 

Gmina Wiskitki i 
sołectwa 

(Duninopol, 
Podbuszyce, 
Podoryszew, 

Stara Wieś, Nowy 
Oryszew, Guzów, 
Czerwona Niwa 

Parcel, Różanów) 

Brak zgody i sprzeciw na lokalizację linii kolejowej tzw. 
,,dużych prędkości Warszawa - Łódź - 

Poznań/Wrocław" przez teren wsi Różanów, Gmina 
Wiskitki. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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311 Burmistrz 
Halinowa  

Zaprzestanie wskazywania w PZPWM korytarza 
rezerwowanego na drogę ponadlokalną wojewódzką 

Wiązowna-Okuniew-Wołomin 
nieuwzględniony 

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 

droga ważna jako element ciągu 
obwodowego wokół Warszawy, 
jako postulat na odcinku DK92 - 

S8 

312 Burmistrz Gminy 
Brwinów 

Likwidacja barier komunikacyjno-infrastrukturalnych w 
zakresie powiązań w obrębie regionu - rozwój 

powiązań o charakterze obwodnicowym w obrębie 
Warszawy służących zachowaniu bezpieczeństwa 

ruchu (w tym sprawnego reagowania w sytuacji awarii. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

313 Burmistrz Gminy 
Brwinów 

Wspieranie działań mających na celu usprawnienie i 
uzupełnienie sieć dróg wojewódzkich, w tym realizację 

trasy "Paszkowianki" mającej stanowić fragment 
kształtowanego regionalnego połączenia obwodowego 

wokół Warszawy. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

Inwestycja zawarta w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej 

Województwa Mazowieckiego na 
lata 2018-2038, ICP 

rozmieszczona orientacyjnie 

314 Burmistrz Gminy 
Brwinów 

Wspieranie działań dla zwiększenia sprawności 
transportu zbiorowego oraz segregacji ruchu 

tranzytowego i regionalnego. 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
wniosek uwzględniony w zakresie 
dot. kierunków rozwoju transportu 

315 Burmistrz Gminy 
Brwinów 

 
Wskazanie możliwości realizacji węzła autostradowego 

na terenie gminy Brwinów z włączeniem docelowo 
projektowanej "Paszkowianki" w rejonie miejscowości 

Koszajec. 

nieuwzględniony 
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

zadanie właściwego ministra ds. 
transportu 
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316 Burmistrz Gminy 
Brwinów 

Wykreowanie i wyznaczenie granic stref rozwoju 
przedsiębiorczości w zakresie logistyki i składów w 

powiązaniu z dostępnością multimodalnych technologii 
transportu produktów i towarów w oparciu o węzły 

tranzytowego ruchu kołowego, szynowego i lotniczego. 

nieuwzględniony 
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

planowanie przestrzenne na 
poziomie lokalnym 

317 Burmistrz Gminy 
Brwinów 

Wyznaczenie przebiegu kolejowej Linii Dużych 
Prędkości (KDP) zgodnie z wybranym w 2013 r. 
wariantem przebiegu z uwzględnieniem uwag 
zgłoszonych w piśmie (pismo w załączeniu). 

nieuwzględniony 
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

wyznaczenie przebiegu inwestycji 
następuje w planowaniu 

miejscowych lub/i decyzjach 
lokalizacyjnych wg ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym lub wg właściwej 

specustawy,  

318 
Urząd Miasta i 

Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Zmiana systemu powiązań drogowych poprzez 
zachowanie zadania budowy obwodnicy drogi 
wojewódzkiej nr 724 o przebiegu Warszawa - 

Konstancin-Jeziorna - Góra Kalwaria, z zachowaniem 
lokalizacji wskazanej w mpzp na terenie Gminy 

Konstancin-Jeziorna, 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

Inwestycja zawarta w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej 

Województwa Mazowieckiego na 
lata 2018-2038, ICP 

rozmieszczona orientacyjnie 

319 
Urząd Miasta i 

Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Zmiana systemu powiązań drogowych poprzez 
zachowanie zadania budowy drogi  Warszawa - 

Konstancin-Jeziorna tzw. ,,Czerniakowskiej -Bis" i 
włączenie jej do planowanej obwodnicy drogi  724, 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

ważna z punktu widzenia OMW, 
rezerwy w dokumentach 

lokalnych, postulat, brak inwestycji 
w planach SWM 

320 
Urząd Miasta i 

Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Zmiana systemu powiązań drogowych poprzez 
wykreślenie rezerwy pod budowę obwodnicy drogi 

wojewódzkiej nr 721 wraz z przeprawą przez Wisłę na 
terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, 

nieuwzględniony 
niezgodny z 

celami i 
kierunkami planu 

droga ważna jako element ciągu 
obwodowego wokół Warszawy 
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321 
Urząd Miasta i 

Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Zmiana systemu powiązań drogowych poprzez 
przebudowę istniejącej bocznicy kolejowej Nowa 

Iwiczna - Siekierki i włączenie jej do systemu 
pasażerskiego transportu kolejowego aglomeracji 

warszawskiej, 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

322 
Urząd Miasta i 

Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Zmiana systemu powiązań drogowych poprzez 
wprowadzenie zadania budowy linii   tramwajowej 

łączącej dzielnicę Wilanów oraz miasto Konstancin -
Jeziorna, 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

323 
Urząd Miasta i 

Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Zmiana systemu powiązań drogowych poprzez 
wprowadzenie zadania budowy regionalnych 
komunikacyjnych dróg rowerowych pomiędzy 

Warszawą, Piasecznem, Konstancinem-Jeziorną i 
Górą Kalwarią, 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

wniosek zgodny z kierunkami 
rozwoju transportu 

324 
Urząd Miasta i 

Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Zmiana systemu  powiązań drogowych poprzez 
wprowadzenie zadania uruchomienia tramwaju 

wodnego Warszawa - Konstancin-Jeziorna - Góra 
Kalwaria; 

uwzględniony 
zgodny z celami 

i kierunkami 
planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych Planu 

325 
Urząd Miasta i 

Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Uwzględnienie inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym jako inwestycji priorytetowych - 
budowę obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 724 

Warszawa - Góra Kalwaria; 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

Inwestycja zawarta w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej 

Województwa Mazowieckiego na 
lata 2018-2038, ICP 

rozmieszczona orientacyjnie 
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326 
Urząd Miasta i 

Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Uwzględnienie inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym jako inwestycji priorytetowych - 

budowę drogi Warszawa- Konstancin-Jeziorna tzw. 
,,Czerniakowskiej -Bis"; 

nieuwzględniony 

sprzeczny z 
ustaleniami 

dotyczącymi ICP 
w dokumentach 

krajowych i 
wojewódzkich 

  

327 
Urząd Miasta i 

Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Uwzględnienie inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym jako inwestycji priorytetowych - 

przebudowę istniejącej bocznicy kolejowej Nowa 
Iwiczna - Siekierki i włączenie jej do systemu 

pasażerskiego transportu kolejowego aglomeracji 
warszawskiej, 

nieuwzględniony 

sprzeczny z 
ustaleniami 

dotyczącymi ICP 
w dokumentach 

krajowych i 
wojewódzkich 

  

328 
Urząd Miasta i 

Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Uwzględnienie inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym jako inwestycji priorytetowych - 

budowę linii tramwajowej łączącej dzielnicę Wilanów 
oraz miasto Konstancin-Jeziorna, 

nieuwzględniony 

sprzeczny z 
ustaleniami 

dotyczącymi ICP 
w dokumentach 

krajowych i 
wojewódzkich 

  

329 
Urząd Miasta i 

Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Uwzględnienie inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym jako inwestycji priorytetowych - 
budowę regionalnych komunikacyjnych dróg 

rowerowych, ze szczególnym uwzględnieniem dróg 
wojewódzkich  nr 724 i 721, 

nieuwzględniony 

sprzeczny z 
ustaleniami 

dotyczącymi ICP 
w dokumentach 

krajowych i 
wojewódzkich 

  

330 Urząd Gminy 
Puszcza 

Mariańska 

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 719; tj. budowa 
ścieżki rowerowej wzdłuż przedmiotowej drogi, budowa 

chodników w terenach zabudowanych oraz budowa 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach; 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   
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331 Burmistrz Miasta 
Jóżefowa 

Doprecyzowanie informacji o drogach wojewódzkich, 
dla których przewiduje się nowy przebieg, poprzez 

wskazanie obniżenia ich klasy i kategorii po 
perspektywie realizacji nowych odcinków (DW 801) 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu 

zasady dotyczące przekazywania 
dróg pomiędzy zarządcami 
reguluje ustawa o drogach 

publicznych  

332 Gmina 
Garbatka-
Letnisko 

przebudowa drogi krajowej nr 79 relacji Warszawa-
Tarnobrzeg na odcinku Garbatka-Wilczowola uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach 

ogólnych Planu 

333 Gmina 
Garbatka-
Letnisko 

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 relacji Pionki-
Laski-Garbatka Podlas-Opactwo na odc. od km. 

13,321 do km16,258 oraz od km 11,147 do km 11,710 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach 

ogólnych Planu 

334 Wójt Gminy 
Leszno 

korytarz ciągu komunikacyjnego z przystankami i 
niezbędną infrastrukturą, stanowiący podstawę  dla 

realizacji komunikacji zbiorowej (szybki tramwaj, 
komunikacja autobusowa lub inny rodzaj transportu 

zbiorowego) 

do 
rozstrzygnięcia 
na późniejszym 

etapie prac 
  Do decyzji zarządu 

335 Zarząd Powiatu 
Pruszkowskiego 

nadanie wysokiego priorytetu dla realizacji inwestycji 
celu publicznego dot. budowy drogi wojewódzkiej 

"Paszkowianki" na odcinku od Dk8 w Paszkowie do 
Dk7 w Łomiankach wraz z budową łącznika między 

drogami wojewódzkimi 701 i 718 na północ od 
autostrady A2 - rejon węzła "Pruszków" 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

wniosek uwzględniony jak ICP na 
odcinku Dw719 A2, w pozostałej 

części jako postulat 
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336 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

zapewnienie zbieżności PZP WM z dokumentami 
strategicznymi dotyczącymi rozwoju Warszawy, w 

szczególności dotyczącymi transportu 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

337 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

dopisanie do rozdziału "Rozwój Warszawskiego Węzła 
Transportowego" (obowiązujący PZP WM) zapisu 

rozwoju systemu Kiss&Ride 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
wniosek uwzględniony w zapisach 
dot. kierunków rozwoju transportu 

338 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

dopisanie do rozdziału "Rozwój Warszawskiego Węzła 
Transportowego" (obowiązujący PZP WM) zapisu 

budowy systemu informacji dla podróżnych o 
aktualnych warunkach drogowych i bieżącej sytuacji w 

zakresie realizacji rozkładu jazdy 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

wniosek uwzględniony w zapisach 
dot. kierunków rozwoju transportu 

339 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

W rozdziale "Rozwój Warszawskiego Węzła 
Transportowego" (obowiązujący PZP WM) należy 

skreślić warunek ograniczający wyłącznie do obszaru 
centralnego realizacje priorytetów dla transportu 

zbiorowego 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

wniosek uwzględniony w zapisach 
dot. kierunków rozwoju transportu 

340 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

dopisanie do rozdziału dotyczącego transportu 
zbiorowego (obowiązujący PZP WM) zapisu o pracach 

studialnych i projektowych nad przebiegiem linii 
tramwajowej do Raszyna i Janek 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 
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341 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

dopisanie do rozdziału dotyczącego transportu 
zbiorowego (obowiązujący PZP WM) zapisu o pracach 

studialnych i projektowych nad przebiegiem linii 
tramwajowej do Marek 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

342 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

dopisanie do rozdziału dotyczącego transportu 
zbiorowego (obowiązujący PZP WM) zapisu o pracach 

studialnych i projektowych nad przebiegiem linii 
tramwajowej do Piaseczna 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

343 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

dopisanie do rozdziału dotyczącego transportu 
zbiorowego (obowiązujący PZP WM) zapisu o pracach 

studialnych i projektowych nad przebiegiem linii 
tramwajowej do Łomianek 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

344 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

dopisanie do rozdziału dotyczącego transportu 
zbiorowego (obowiązujący PZP WM) zapisu o pracach 

studialnych i projektowych nad przebiegiem linii 
tramwajowej do Konstancina-Jeziornej 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

345 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

wniosek o uwzględnienie w PZP WM rozwoju systemu 
ładowarek do pojazdów elektrycznych, w 
szczególności dla transportu zbiorowego 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

wniosek uwzględniony w zapisach 
dot. kierunków rozwoju transportu 
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346 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

wniosek o zapis w PZP WM dotyczący dążenia do 
zwiększenia przepustowości linii średnicowej kolei 

podmiejskiej 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

347 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

wniosek o wprowadzenie priorytetów na 
skrzyżowaniach dla komunikacji zbiorowej (nie tylko 

tramwajowej) 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
wniosek uwzględniony w zapisach 
dot. kierunków rozwoju transportu 

348 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

wniosek o zapewnienie możliwości odtworzenia 
równoległego korytarza kolejowego dawnej linii 

kolejowej nr 34 , który został zlikwidowany w ramach 
podnoszenia parametrów DW627 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

349 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

ograniczenie znaczenia ciągu ulic Marynarska - 
Rzymowskiego - Sikorskiego - Witosa i obniżenia klasy 

tego ciągu 
nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

w kompetencji odpowiedniego 
zarządcy dróg w mieście 

350 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

zapisanie obwodnicy śródmiejskiej Warszawy w 
bardziej elastyczny sposób, aby umożliwić wyłączenie 
z niej ciągu ulic Słomińskiego - Okopowa - Towarowa - 

Raszyńska 

nieuwzględniony 
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

w kompetencji odpowiedniego 
zarządcy dróg w mieście 
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351 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

przebudowa DW631 na odc. Nieporęt - Wieliszew 
powinna uwzględniać przebudowę połączenia tej drogi 
z DK61 oraz planowaną modernizacją linii kolejowej nr 

28 i budową przystanku kolejowego przy DW 631 

nieuwzględniony 
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

wniosek do rozpatrzenia na etapie 
dokumentacji projektowej 

352 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

część "Kształtowanie strategicznego układu 
kolejowego" (obowiązujący PZP WM) powinna być 

uzupełniona o prace dot. udrożnienia Warszawskiego 
Węzła Kolejowego poprzez likwidację wąskich gardeł, 

np.: na liniach nr 8, 9 i 20. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

353 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

część "Kształtowanie strategicznego układu 
kolejowego" (obowiązujący PZP WM) powinna być 

uzupełniona o prace dot. przebudowy układów stacji 
lub budowę nowych stacji, przystanków i odcinków linii 

kolejowych dla umożliwienia prowadzenia ruchu do 
stacji obecnie nie umożliwiających kończenia biegu 

pociągów 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

postulat do PKP PLK, wniosek 
uwzględniony w zapisach dot. 
kierunków rozwoju transportu 

354 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

część "Kształtowanie strategicznego układu 
kolejowego" (obowiązujący PZP WM) powinna być 
uzupełniona o prace dot. możliwości budowy linii 

kolejowej stanowiącej obejście Legionowa w ciągu linii 
kolejowej nr 9 na odcinku Warszawa - Nasielsk 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu jako postulat do PKP PLK 

355 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

część "Kształtowanie strategicznego układu 
kolejowego" (obowiązujący PZP WM) powinna być 

uzupełniona o prace dot. możliwości rozbudowy 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

wniosek uwzględniony w zapisach 
dot. kierunków rozwoju transportu 
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356 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

postulat o prowadzenie analiz możliwości kreowania 
węzłów przesiadkowych w miejskich co do których 
planuje się budowę bezkolizyjnych skrzyżowań linii 

kolejowych z drogami 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

postulat do PKP PLK, wniosek 
uwzględniony w zapisach dot. 
kierunków rozwoju transportu 

357 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

postulat o zapewnienie możliwości rozbudowy Lotniska 
Chopina o dodatkowy pas startowy (równoległy do 

pasa na kierunku 15-33) w przypadku niepowodzenia 
realizacji Centralnego Portu Lotniczego. Należy w tym 
celu zabezpieczyć możliwość przebudowy drogi S2 an 

odc. na zachód od węzła Lotnisko 

nieuwzględniony 
niezgodny z 

celami i 
kierunkami planu 

  

358 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

należy dodać prężnie rozwijające się centra 
magazynowe w Mszczonowie oraz zwrócić uwagę na 

rozwój funkcji magazynowych i logistycznych w 
korytarzu DK92 na odc. Warszawa - Sochaczew 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu jako informacja 

359 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

przeprowadzenie analizy możliwości przebudowy stacji 
Zielonka w celu umożliwienia kończenia tam biegu 

pociągów 
nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  

360 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

przeprowadzenie analizy możliwości przebudowy linii 
kolejowej nr 21 na odc. Warszawa Wileńska - 

Warszawa Wileńska Marki z opcją zagłębienia jej w 
tunelu 

nieuwzględniony 
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 
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361 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

w zakresie modernizacji linii kolejowej nr 10 Legionowo 
- Tłuszcz warto dodać dobudowę drugiego toru na odc. 

Legionowo - Wieliszew 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu postulat do PKP PLK 

362 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

w zakresie modernizacji linii kolejowej nr 2 na odc. 
Sulejówek Miłosna - Mińsk Mazowiecki należy dodać 

budowę stacji Dębe Wielkie 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
wniosek zgodny z planami PKP 

PLK 

363 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

zmiana zapisu w obowiązującym PZP WM 
dotyczącego przebudowy bocznicy kolejowej Nowa 

Iwiczna - Konstancin-Jeziorna 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

364 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

wpisanie do budowy przystanku kolejowego Warszawa 
Stalowa uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

365 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

wpisanie do budowy przystanku kolejowego Warszawa 
Ulrychów uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu postulat do PKP PLK 
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366 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

wpisanie do budowy przystanku kolejowego Warszawa 
Jelonki uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu postulat do PKP PLK 

367 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

wpisanie do budowy przystanku kolejowego Warszawa 
Grochów uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu postulat do PKP PLK 

368 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

wpisanie do budowy przystanku kolejowego Warszawa 
Gołąbki uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu postulat do PKP PLK 

369 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

wpisanie do budowy przystanku kolejowego Warszawa 
Główna uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu postulat do PKP PLK 

370 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

wpisanie do budowy przystanku kolejowego Warszawa 
Stacja Muzeum uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu postulat do PKP PLK 
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371 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

wpisanie do budowy przystanku kolejowego Zegrze uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

372 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

wpisanie do budowy przystanku kolejowego Wieliszew 
Plaża uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu postulat do PKP PLK 

373 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

zmiana lokalizacji przystanku Warszawa Gocławek uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu postulat do PKP PLK 

374 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

dodanie postulatu sporządzenia studium obsługi koleją 
lub lekką koleją ciągu Warszawa - Łominaki - Nowy 

Dwór Mazowiecki - Modlin 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

375 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

dodanie postulatu sporządzenia studium obsługi koleją 
lub lekką koleją ciągu Warszawa Ursus - Michałowice - 
Raszyn/Janki - Lesznowola - Piaseczno - Konstancin-

Jeziorna 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 
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376 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

rozważenie przedłużenia ciągu Czachówek - 
Mszczonów w kierunku Żyrardowa wzdłuż CMK i drogi 

krajowej nr 50 
nieuwzględniony 

sprzeczny z 
ustaleniami 

dotyczącymi ICP 
w dokumentach 

krajowych i 
wojewódzkich 

  

377 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

przeprowadzenie prac studialnych nad możliwością 
wykorzystania transportowego Grójeckiej Kolei 

Wąskotorowej na odcinku Piaseczno - Tarczyn z 
odgałęzieniem do cmentarza południowego 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

378 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

sporządzenie studium możliwości i zasadności budowy 
nowych przystanków: Warszawa Wyczółki nieuwzględniony 

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 

zbyt bliska odległość od obecnych 
i wnioskowanych przystanków 

379 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

sporządzenie studium możliwości i zasadności budowy 
nowych przystanków: Warszawa Krasnowola uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu jako postulat do PKP PLK 

380 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

sporządzenie studium możliwości i zasadności budowy 
nowych przystanków: Piaseczno Północ nieuwzględniony 

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 
brak możliwości realizacji 
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381 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

sporządzenie studium możliwości i zasadności budowy 
nowych przystanków: Warszawa Kawęczyn uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu jako postulat do PKP PLK 

382 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

sporządzenie studium możliwości i zasadności budowy 
nowych przystanków: Warszawa Michalin uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu jako postulat do PKP PLK 

383 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

sporządzenie studium możliwości i zasadności budowy 
nowych przystanków: Ząbki Zachód uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu jako postulat do PKP PLK 

384 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

sporządzenie studium możliwości i zasadności budowy 
nowych przystanków: Warszawa Karolin uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu jako postulat do PKP PLK 

385 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

sporządzenie studium możliwości i zasadności budowy 
nowych przystanków: Stary Dybów uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 
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386 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

sporządzenie studium możliwości i zasadności  
przebudowy przystanku Nieporęt w celu umożliwienia 

kończenia biegu pociągów z kierunku Wieliszewa 
nieuwzględniony 

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 

możliwość kończenia biegu 
pociągów na oddalonej o 10 km 

stacji Radzymin 

387 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

brak określenia w obowiązującym PZP WM w części 
dot. integracji systemów transportowych jednostek 
odpowiedzialnych za zagadnienia, które dotyczą 

poprawy obsługi komunikacyjnej regionu 

nieuwzględniony 
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  

388 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

dostosowanie infrastruktury węzłów przesiadkowych 
dla obsługi wszystkich osób, w tym niepełnosprawnych uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
wniosek uwzględniony w zapisach 
dot. kierunków rozwoju transportu 

389 
Zastępca 
Dyrektora 

ZTM Katarzyna 
Strzegowska  

zapewnienie spójności i wygody przesiadek w węzłach 
przesiadkowych pomiędzy środkami transportu 

różnych gałęzi oraz kształtowanie układu drogowego i 
torowego w celu zminimalizowania odległości i 

uciążliwości przesiadek 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

wniosek uwzględniony w zapisach 
dot. kierunków rozwoju transportu 

390 Leoniusz Tondera Sprzeciw na lokalizację kolei szybkich prędkości na 
terenie gminy Wiskitki uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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391 Leoniusz Tondera Wykreślenie z Planu inwestycji KDP z terenów gminy 
Wiskitki nieuwzględniony nie dotyczy 

nowego planu   

392 Gmina Małkinia 
Górna 

Uwzględnienie w zmianie PZPWM  budowy 
obwodnicy, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 694, na 

odcinku Brok- Małkinia Górna- Nur. 
nieuwzględniony 

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 

brak tej drogi w planach 
samorządu województwa 

393 Prezydent Miasta 
Płocka 

Uwzględnienie w PZPWM przebiegu trasy drogi 
ekspresowej S10. uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

394 Prezydent Miasta 
Płocka 

Uwzględnienie tras (obwodnic Miasta Płocka: 
północnej i północno-zachodniej) jako obwodnicy 
miejscowości Maszewo i Słupno oraz rozważenie 
utworzenia optymalnego połączenia z planowaną 

drogą ekspresową 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat do GDDKiA/MZDW, 
rozmieszczone orientacyjnie 

395 Prezydent Miasta 
Płocka 

Uwzględnienie rozbudowy (zapewnienie optymalnych 
parametrów technicznych) istniejącej sieci dróg 

międzyregionalnych – w szczególności przebiegu DK 
60 i 62 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu jako postulat do GDDKiA 
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396 Prezydent Miasta 
Płocka 

Uwzględnienie rozbudowy (zapewnienie optymalnych 
parametrów technicznych) istniejącej sieci dróg 

międzyregionalnych – w szczególności przebiegu DW 
567 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

wniosek uwzględniony w ogólnych 
zapisach planu 

397 Prezydent Miasta 
Płocka 

Rozbudowa dróg o znaczeniu subregionalnym – m.in. 
połączenia Płocka z Sierpcem, Sochaczewem i Lipnem uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
wniosek uwzględniony w ogólnych 

zapisach planu 

398 Prezydent Miasta 
Płocka 

Wyznaczenie precyzyjnego przebiegu nowego 
połączenia kolejowego relacji Płock – Modlin – 

Warszawa 
nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

PKP PLK, do rozwiązania na 
etapie sporządzania szczegółowej 

dokumentacji projektowej 

399 Prezydent Miasta 
Płocka 

Modernizacja linii kolejowej nr 33 łączącej Płock z 
Kutnem oraz Sierpcem uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

w części dotyczącej odcinka 
Kutno-Płock jako ICP, w części 
dotyczącej Płock-Sierpc jako 

postulat do PKP PLK do 
dokumentów krajowych 

400 Prezydent Miasta 
Płocka Uruchomienie drogi wodnej nr E40 uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

jako postulat do ministra 
właściwego ds. żeglugi 
śródlądowej, zgodne z 
"porozumieniem AGN" 
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401 Prezydent Miasta 
Płocka 

Modernizacja infrastruktury lotniskowej w Płocku wraz 
z budową utwardzonego pasa startowego uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

wniosek zgodny z celami 
"Programu rozwoju infrastruktury 

cywilnego w województwie 
mazowieckim" 

402 Prezydent Miasta 
Płocka 

Rozważenie możliwości przebudowy wytyczenia nowej 
przeprawy mostowej dla transportu kolejowego 

zlokalizowanej poza granicami miasta 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

403 Prezydent Miasta 
Płocka 

Wprowadzenie zapisów PZPWM propagujących 
podejmowanie inicjatyw związanych m.in. z budową 
ścieżek rowerowych i rozwój transportu publicznego 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

wniosek uwzględniony w ogólnych 
zapisach dot. kierunków rozwoju 

transportu 

404 Burmistrz 
Ożarowa 

Mazowieckiego 

Uwzględnienie projektowanej drogi wojewódzkiej 
„Paszkowianki”  uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

405 Marszałek 
Województwa 

Świętokrzyskiego 

Uwzględnienie korytarza krajowego Warszawa – 
Kielce – Kraków, tworzonego przez realizowaną drogę 

ekspresową S7 i linię kolejową znaczenia 
państwowego nr 8 Warszawa – Kraków; zakłada się 
przebudowę linii kolejowej dla uzyskania docelowej 

prędkości 120-200 km/h 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   
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406 Marszałek 
Województwa 

Świętokrzyskiego 

Uwzględnienie korytarza krajowego Warszawa – 
Ostrowiec Świętokrzyski – Łoniów – Rzeszów, 

tworzonego przez drogę krajową nr 9, planowaną do 
przebudowy na dwujezdniową drogę klasy GP 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

potencjalna ICP jako postulat do 
GDDKiA do ujęcia w dokumentach 

krajowych 

407 Marszałek 
Województwa 

Świętokrzyskiego 

Uwzględnienie korytarza międzyregionalnego 
Warszawa - Sandomierz -  Kraków, tworzonego przez 

drogę krajową nr 79 planowaną do przebudowy na 
pełne parametry klasy GP 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

408 Marszałek 
Województwa 

Świętokrzyskiego 

Uwzględnienie dróg wojewódzkich nr 728 Grójec – 
Końskie – Jędrzejów, 744 Radom – Wierzbica – 

Starachowice, 749 Końskie – Przysucha, 754 
Ostrowiec Świętokrzyski – Solec n. Wisłą, do 

przebudowy dla uzyskania jednorodnych ciągów o 
parametrach klasy nie niższej niż G 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

409 Marszałek 
Województwa 

Świętokrzyskiego 

Uwzględnienie w celu aktywizacji obszarów 
niedosłużonych komunikacyjnie i pozbawionych 
odpowiedniej rangi powiązań PZPWŚ postuluje 

docelowo zmianę kategorii wybranych dróg 
powiatowych na wojewódzkie oraz ich przebudowę na 
parametry drogi klasy G w celu utworzenia połączenia 

Przysucha – Stąporków – Mniów 

nieuwzględniony 
niezgodny z 

celami i 
kierunkami planu 

  

410  Burmistrz Miasta 
i Gminy 

Piaseczno 

Pozostawienie w Planie ustaleń dotyczących 
kształtowania ponadregionalnego korytarza 

transportowego na południe od Warszawy (w tym 
budowa trasy ekspresowej S7, modernizacja drogi 
krajowej nr 79 i modernizacja linii kolejowej nr 8) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   
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411  Burmistrz Miasta 
i Gminy 

Piaseczno 

Pozostawienie w Planie ustaleń dotyczących 
kształtowania połączeń obwodnicowych województwa 
mazowieckiego (w tym rozbudowa drogi wojewódzkiej 

nr 721 z mostem w Ciszycy oraz przebudowa 
istniejącej bocznicy kolejowej Nowa Iwiczna - 

Konstancin-Jeziorna i włączenie jej do systemu 
komunikacji zbiorowej aglomeracji warszawskiej) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

412  Burmistrz Miasta 
i Gminy 

Piaseczno 

Pozostawienie w Planie ustaleń dotyczących nadania 
priorytetu komunikacji zbiorowej (komunikacja 

szynowa i autobusowa, rower publiczny); z 
rozważeniem budowy większej ilości skrzyżowań 
bezkolizyjnych poprawiających płynność ruchu 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

wniosek uwzględniony w zapisach 
dotyczących kierunków rozwoju 

transportu 

413  Burmistrz Miasta 
i Gminy 

Piaseczno 

Uwzględnienie w ustaleniach Planu i w części 
dotyczącej realizacji Planu, budowy Zintegrowanej 

Sieci Tras Rowerowych 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

414  Burmistrz Miasta 
i Gminy 

Piaseczno 

Włączenie do ustaleń Planu i części dotyczącej 
realizacji Planu przywrócenia regularnego ruchu 
pasażerskiego na zabytkowej linii wąskotorowej 

Piaseczno-Nowe Miasto 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

415  Burmistrz Miasta 
i Gminy 

Piaseczno 

Uwzględnienie w części dotyczącej realizacji Planu 
następujących inwestycji będących już w ustaleniach 

Planu z 2014r.: modernizacji linii kolejowej Nowa 
Iwiczna - Piaseczno - Konstancin-Jeziorna 

(wprowadzenie ruchu pasażerskiego), a także budowy 
parkingów P&R przy stacjach kolejowych 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 
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416 Burmistrz Miasta 
Marki 

Uwzględnienie rozbudowy DW 631, z ujęciem 
dwupasmowego odcinka od "Węzła Zielonka" trasa S8 
do skrzyżowania z ul. Główną w Markach w kierunku 

Nieporętu) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu jako ICP 

417 Burmistrz Miasta 
Marki 

Uwzględnienie budowy i przebiegu trasy tramwajowej 
od Marek w ciągu tzw. Trasy Mostu Północnego na 

odcinku granica miasta Marki-Al. Piłsudskiego lub ul. 
Wesoła w Markach 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim " 

418 Burmistrz Miasta 
Marki 

Uwzględnienie przebiegu Trasy Mostu Północnego 
jako całości powiązania pomiędzy Warszawą a 

Pasmem Wołomińskim. Dotyczy to uwzględnienia 
przebiegu na całej długości w relacji wschód-zachód 

na terenie Miasta Marki 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

ważna z punktu widzenia OMW, 
rezerwy w dokumentach 

lokalnych, postulat, brak inwestycji 
w planach SWM 

419 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie 

Budowa autostrady A2 Berlin-Warszawa-Mińsk-
Moskwa uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

420 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie 

Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku Warszawa-
Zakręt-Kurów-Lublin-Piaski uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   
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421 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie 

Budowa drogi ekspresowej S12 relacji A1 (Piotrków 
Trybunalski)-Sulejów-Radom-Puławy-Kurów-Lublin-

Piaski-Chełm-Dorohusk-gr. państwa (KIjów) z 
wykorzystaniem istniejących odcinków drogi krajowej 

nr 12 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

422 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie 

Budowa drogi ekspresowej nr 19 (Grodno) relacji 
granica państwa-Kuźnica, Sokółka-Korycin-Knyszyn-
Dobrzyniewo Duże-Choroszcz-Siemiatycze-Lublin-

Nisko-Rzeszów-Barwinek-granica państwa (Preszów) 
z wykorzystaniem istniejących odcinków drogi krajowej 

nr 19 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

423 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie 

Linia kolejowa nr 2/E20, C-E20 Warszawa-Terespol uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

424 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie 

Linia kolejowa nr 12/C-E20 Łowicz-Skierniewice-
Pilawa-Łuków uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

425 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie 

Linia kolejowa nr 7 Warszawa-Lublin-Dorohusk uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   
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426 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie 

Linia kolejowa nr 26 Radom-Dęblin-Łuków uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

427 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie 

Zapewnienie ciągłości przebiegu szlaku wodnego E40 uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zadanie ministra właściwego ds. 
żeglugi, zgodne "porozumieniem 

AGN" 

428 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie 

Uwzględnienie ograniczeń wynikających z 
funkcjonowania lotniska wojskowego w Dęblinie uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
informacja do sporządzenia 

projektu planu 

429 Wójt Gminy Stare 
Babice 

Uwzględnienie w PZPWM i PZPMOFOW inwestycji 
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym - dublera 

drogi wojewódzkiej nr 580 (ul. Warszawska), 
oznaczonej w obowiązującym PZPWM jako droga nr 

580-bis Warszawa-Leszno 

do 
rozstrzygnięcia 
na późniejszym 

etapie prac  
-   

430 Wójt Gminy Stare 
Babice 

Szczegółowe umieszczenie szynowej trasy "580-BIS" 
w PZPWM i PZPMOFOW 

do 
rozstrzygnięcia 
na późniejszym 

etapie prac 
- 

PW do Strategii Rozwoju WM do 
2030 r w obszarze Przestrzeń 

Transport, do dyskusji na temat 
wyboru środka transportu 
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431 Wójt Gminy Stare 
Babice 

Doprowadzenie w toku procedury do koordynacji takich 
szczegółowych planistycznych jak: sposób połączenia 

nowej trasy z systemem transportowym Warszawy, 
potwierdzenia przebiegu trasy przez zainteresowane 

m. st. Warszawę, Gminy i Powiaty 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu 

do rozwiązania na etapie 
sporządzania dokumentacji 

projektowej 

432 Wójt Gminy Stare 
Babice 

Postulat, aby na ostatnim odcinku trasy od Borzęcina 
Dużego do m. st. Warszawy oprócz komunikacji 
publicznej wykonać obok niej drogę dla ruchu 

samochodowego indywidualnego, z wprowadzeniem 
do Węzła "Warszawska" na Trasie S-8 

nieuwzględniony 
niezgodny z 

celami i 
kierunkami planu 

brak tej drogi w planach 
samorządu województwa  

433 Wójt Gminy Stare 
Babice 

Utrzymanie inicjatywy planowanej budowy nowej 
regionalnej trasy komunikacyjnej tzw. 'Paszkowianki" 

przebiegającej z zachodu na wschód 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

434 Łódzki Urząd 
Wojewódzki w 

Łodzi 

Rozwój i kształtowanie powiązań infrastrukturalnych w 
zakresie transportu drogowego i kolejowego (w tym 

budowa drogi ekspresowej S-12) 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

435 
Marszałek 

Województwa 
Kujawsko-

Pomorskiego 

Uwzględnienie w PZPWM budowy drogi ekspresowej 
S10 o przebiegu A6(Szczecin)-Piła-Bydgoszcz-Toruń-

Płock-S7(Nowy Dwór Mazowiecki)-S8(Wołomin) - 
przebieg zgodny z rozporządzeniem RM z dnia 

19.05.2016 r. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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436 
Marszałek 

Województwa 
Kujawsko-

Pomorskiego 

Uwzględnienie w PZPWM realizacji linii Kolei Dużych 
Prędkości (KDP) - zgodnie z KPZK 2030 (jako 
przewidywany III etap rozwoju sieci kolejowej) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

437 
Marszałek 

Województwa 
Kujawsko-

Pomorskiego 

Prośba o wspólne wypracowanie przebiegu drogi 
ekspresowej S10 oraz Kolei Dużych Prędkości (KDP) 
w tym zwłaszcza uzgodnienie punktu styku na granicy 

województw 

nieuwzględniony 
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  

438 
Marszałek 

Województwa 
Kujawsko-

Pomorskiego 

Uwzględnienie w PZPWM modernizacji istniejącej linii 
kolejowej nr 27 Nasielsk-Sierpc-Toruń uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

439 
Marszałek 

Województwa 
Kujawsko-

Pomorskiego 

Doprowadzenie do Va klasy żeglowności 
międzynarodowej drogi wodnej E40-Wisły uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

zadanie ministra właściwego ds. 
żeglugi, zgodne "porozumieniem 

AGN" 

440 Zarząd 
Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM drogi krajowej S-8 uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   
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441 Zarząd 
Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM drogi krajowej GP-19 uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

442 Zarząd 
Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM drogi krajowej GP-61 uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

443 Zarząd 
Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM drogi krajowej  G-62 uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

444 Zarząd 
Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM drogi krajowej  G-63 uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

445 Zarząd 
Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM drogi krajowej G-645 uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   
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446 Zarząd 
Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM drogi krajowej G-677 uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

447 Zarząd 
Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM drogi krajowej G-690 uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

448 Zarząd 
Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM drogi krajowej  G-694 uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

449 Zarząd 
Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM linii kolejowej - nr 6 E75 uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

450 Zarząd 
Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM linii kolejowej - nr 31 uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   
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451 Zarząd 
Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM linii kolejowej - nr 36 uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

452 
mieszkańcy 

miasta i gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Wykreślenie z PZPWM(2004) aktualnie 
obowiązującego zapisu dotyczącego budowy 
przeprawy mostowej na Wiśle w[…] Józefowie 

nieuwzględniony nie dotyczy 
nowego planu    

453 
mieszkańcy 

miasta i gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Nie wpisywanie na listę obejść w ciągach dróg 
wojewódzkich drogi nr 721Bis (tzw. "Trasy Mostowej"), 
przebiegającej przez teren gminy Konstancin-Jeziorna, 
dokonanie stosownych korekt na mapach dołączonych 

do planu 

nieuwzględniony 
niezgodny z 

celami i 
kierunkami planu 

droga ważna jako element układu 
obwodowego Warszawy 

454 
mieszkańcy 

miasta i gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Poprowadzenie przebiegu trasy 721Bis w nowym 
PZPWM, tak oby omijała miasto Konstancin-Jeziorna 

łukiem w kierunku północnym bez ingerencji w 
istniejąca zabudowę i łączyła się z planowaną 

obwodnica Konstancina-Jeziorny w ciągu drogi 724  w 
pobliżu cmentarza w Powsinie, w przypadku powstania 
istotnych przeszkód uniemożliwiających całkowite jej 

wykreślenie 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu 

w planie wskazuje się 
rozmieszczenie inwestycji, nie 

lokalizację, wniosek do 
dokumentów lokalnych. 

455 Burmistrz 
Mszczonowa 

Lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym, tj. budowa kolejki WKD na obszarze 
gmin: Michałowice-Brwinów-Nadarzyn, Żabia Wola, 

Radziejowice, Mszczonów wzdłuż drogi krajowej nr 8 

nieuwzględniony 

sprzeczny z 
ustaleniami 

dotyczącymi ICP 
w dokumentach 

krajowych i 
wojewódzkich 
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456 Burmistrz 
Mszczonowa 

Lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym, tj. uruchomienie kolejowej linii 
pasażerskiej Mszczonów - Warszawa Okęcie z 

wykorzystaniem linii kolejowych nr 12 i 8 i istniejącej 
łącznicy w Czachówku 

nieuwzględniony 

sprzeczny z 
ustaleniami 

dotyczącymi ICP 
w dokumentach 

krajowych i 
wojewódzkich 

  

457 Burmistrz 
Mszczonowa 

Lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym, tj. budowa stacji kolejowej Szeligi na 

linii nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie (CMK) 
nieuwzględniony 

sprzeczny z 
ustaleniami 

dotyczącymi ICP 
w dokumentach 

krajowych i 
wojewódzkich 

  

458 Gmina Wieliszew 

Odzwierciedlenie w PZPWM lokalizacji planowanej 
trasy Olszynki Grochowskiej - głównej o ruchu 

przyspieszonym która znajduje się w SUiKZP gminy 
Wieliszew 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

ważna z punktu widzenia OMW, 
rezerwy w dokumentach 

lokalnych, postulat, brak inwestycji 
w planach SWM 

459 Gmina Wieliszew 
Odzwierciedlenie w PZPWM lokalizacji planowanej 
Legionowskiej Trasy Mostowej, która znajduje się w 

SUiKZP gminy Wieliszew 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

ważna z punktu widzenia OMW, 
rezerwy w dokumentach 

lokalnych, postulat, brak inwestycji 
w planach SWM 

460 ASW Projekt Sp. 
z o.o.  

Poprawa układu komunikacyjnego (działki nr 943/6, 
943/7 obręb 001 Bielawa stanowiące własność gminy 

Konstancin-Jeziorna) 
nieuwzględniony nie dotyczy 

zakresu planu   



67 
 

461 American School 
of Warsaw 

Poprawa układu komunikacyjnego (działki nr 943/6, 
943/7 obręb 001 Bielawa stanowiące własność gminy 

Konstancin-Jeziorna) 
nieuwzględniony nie dotyczy 

zakresu planu   

462 

Ministerstwo 
Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, 
Departament 

Żeglugi 
Śródlądowej, 

Wydział Rozwoju 
Śródlądowych 
Dróg Wodnych 

Uwzględnienie w PZPWM planowanego rozwoju 
śródlądowych dróg wodnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

463 

Ministerstwo 
Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, 
Departament 

Żeglugi 
Śródlądowej, 

Wydział Rozwoju 
Śródlądowych 
Dróg Wodnych 

(wniosek 
Dyrektora Urzędu 

Żeglugi 
Śródlądowej) 

Zmiana PZPWM dotycząca doliny Wisły na obszarze 
całego województwa umożliwiająca w niedalekiej 

przyszłości budowę kaskady na rzece i zapewniająca 
tereny pod przyszłe rozlewiska, porty i nabrzeża 

przeładunkowe 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

Uwzględniony w zapisach 
ogólnych Planu. 

464 
Ministerstwo 
Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, 

Realizacja działań na rzecz przyszłego przekształcania 
i wykorzystania Wisły jako międzynarodowej drogi 

wodnej 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   
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Departament 
Żeglugi 

Śródlądowej, 
Wydział Rozwoju 

Śródlądowych 
Dróg Wodnych 

(wniosek 
Dyrektora Urzędu 

Żeglugi 
Śródlądowej) 

465 Kampinoski Park 
Narodowy 

Zmiana w nowym PZPWM kategorii drogi 
wojewódzkiej 579 z głównej na zbiorczą nieuwzględniony nie dotyczy 

zakresu planu   

466 
Mieszkańcy 

Miasta i Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Nieuwzględnianie w PZPWM przebiegu przez teren 
Gminy Konstancin-Jeziorna tzw. "Trasy Mostowej", 

drogi wojewódzkiej nr 721 bis z przeprawą mostową na 
Wiśle w Ciszycy 

nieuwzględniony 
niezgodny z 

celami i 
kierunkami planu 

droga ważna jako element układu 
obwodowego Warszawy 

467 Wójt Gminy 
Nadarzyn 

Uwzględnienie w PZPWM powiązań komunikacyjnych 
- Trasa Katowicka uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
informacja do sporządzenia 

projektu planu 
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468 Wójt Gminy 
Nadarzyn 

Uwzględnienie w PZPWM powiązań komunikacyjnych 
- Planowany węzeł Paszków w powiązaniu z trasą 

Salomea-Wolica 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
informacja do sporządzenia 

projektu planu 

469 Wójt Gminy 
Nadarzyn 

Uwzględnienie w PZPWM powiązań komunikacyjnych 
- Planowana od lat Paszkowianka "Mała Obwodnica 

Warszawy" łącząca się na północ od gminy z 
autostrada A2 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

Inwestycja zawarta w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej 

Województwa Mazowieckiego na 
lata 2018-2038, ICP 

rozmieszczona orientacyjnie 

470 Wójt Gminy 
Nadarzyn 

Uwzględnienie w PZPWM powiązań komunikacyjnych 
- drogi wojewódzkie nr 720 i 721 uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

471 Wójt Gminy 
Nadarzyn 

Uwzględnienie w PZPWM rozmieszczenia inwestycji 
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym - 

Paszkowianki 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

Inwestycja zawarta w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej 

Województwa Mazowieckiego na 
lata 2018-2038, ICP 

rozmieszczona orientacyjnie 

472 Wójt Gminy 
Nadarzyn 

Uwzględnienie w PZPWM rozmieszczenia inwestycji 
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym - 

przystosowanie trasy katowickiej do parametrów drogi 
ekspresowej wraz z węzłami 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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473 Wójt Gminy 
Nadarzyn 

Uwzględnienie w PZPWM rozmieszczenia inwestycji 
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym - brak 
powiązań publicznymi środkami komunikacji (kolej, 
tramwaj i inne) Warszawy z rejonami położonymi w 

południowej części Woj. Mazowieckiego obejmujących 
gminy zlokalizowane wzdłuż drogi krajowej nr 8, co 

stanowi barierę dla rozwoju poszczególnych rejonów, 
w tym Gminy Nadarzyn 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat do planu 
transportowego, wniosek zgodny z 

zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

474 Wójt Gminy 
Nadarzyn 

Uwzględnienie w PZPWM obszarów problemowych - 
Paszkowianka uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

Inwestycja zawarta w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej 

Województwa Mazowieckiego na 
lata 2018-2038, ICP 

rozmieszczona orientacyjnie 

475 Wójt Gminy 
Nadarzyn 

Uwzględnienie w PZPWM obszarów problemowych - 
komunikacja drogowa (przejścia i przejazdy) nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  

476 Nadleśnictwo 
Gostynin 

Rozważenie integracji sieci dróg pożarowych we 
wszystkich rodzajach własności lasów i na całym 

obszarze województwa mazowieckiego 
nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  

477 Nadleśnictwo 
Gostynin 

Uwzględnienie uporządkowania problemu własności 
dróg uzupełniających cały system komunikacji nieuwzględniony nie dotyczy 

zakresu planu   
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478 Nadleśnictwo 
Łąck 

Planowana obwodnica Łącka jest niezgodna z 
obowiązującym SUiKZP Gminy Łąck nieuwzględniony nie dotyczy 

zakresu planu 

Wyznaczenie przebiegów 
inwestycji następuje w planowaniu 

miejscowym lub na podstawie 
specustawy 

479 

Wójt Gminy Mała 
Wieś, Burmistrz 
Gminy i Miasta 

Wyszogród, Wójt 
Gminy Bulkowo, 

Wójt Gminy 
Staroźreby, Wójt 

Gminy 
Radzanowo 

Uwzględnienie (w związku z planowaną budową trasy 
S10) drogi powiatowej Nr 2924 W Bulkowo - Góra oraz 

drogi powiatowej nr 2951 W Bulkowo - Kobylniki 
tworzące jeden ciąg komunikacyjny z Góry przez 

Bulkowo do Kobylnik oraz zaliczenie do kategorii dróg 
wojewódzkich 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu jako postulat 

480 

Wójt Gminy Mała 
Wieś, Burmistrz 
Gminy i Miasta 

Wyszogród, Wójt 
Gminy Bulkowo, 

Wójt Gminy 
Staroźreby, Wójt 

Gminy 
Radzanowo 

Podniesienie standardu obecnej drogi powiatowej Nr 
2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo nieuwzględniony 

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 
  

481 Zarząd powiatu 
Mińskiego Ujęcie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 802 

do 
rozstrzygnięcia 
na późniejszym 

etapie prac 
  Do decyzji zarządu 
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482 Wójt Gminy Żabia 
Wola 

Uwzględnienie nowego połączenia szynowego  w 
Obszarze Metropolitarnym Warszawy tj. lekkiej kolei 

lokalnej w kierunku miasta Mszczonowa 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

483 Wójt Gminy Żabia 
Wola 

Przywrócenie ruchu pasażerskiego na linii kolejowej C 
- E20 na odcinku Skierniewice - Pilawa - Łuków uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

jako postulat do planu 
transportowego, wniosek zgodny z 

zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

484 Zastępca 
Burmistrza 

Dzielnicy Wilanów 

Uwzględnienie w zakresie rozwiązań transportowych 
dla WM wyznaczenie dodatkowej drogi ekspresowej, 

stanowiącej obejście Warszawy, na południe od granic 
administracyjnych miasta 

nieuwzględniony 
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

w kompetencji ministra 
właściwego ds. transportu 

485 
Zarząd 

Województwa 
Warmińsko - 
Mazurskiego 

Budowa drogi krajowej nr 7 w parametrach drogi 
ekspresowej uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

486 
Zarząd 

Województwa 
Warmińsko - 
Mazurskiego 

Powiązanie elementów systemu VeloMazovia (woj. 
mazowieckie) z systemem tras rowerowych woj. 
Warmińsko-mazurskiego poprzez korytarze tras 
rowerowych na kierunkach Ostróda/Olsztyn oraz 

Szczytno/Pisz 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zawarty w zapisach Planu przy 
uwzględnieniu obowiązującego 

Prawa Wodnego  
Wniosek zgodny z zapisami 

dotyczącymi kierunków rozwoju 
transportu oraz budowy 

turystycznych tras rowerowych 
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487 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Uwzględnienie budowy drogi wojewódzkiej nr 724 
Warszawa - Góra Kalwaria w nowym przebiegu uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

Inwestycja zawarta w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej 

Województwa Mazowieckiego na 
lata 2018-2038, ICP 

rozmieszczona orientacyjnie 

488 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Uwzględnienie budowy drogi Warszawa - Konstancin-
Jeziorna tzw. „Czerniakowskiej -Bis" uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

ważna z punktu widzenia OMW, 
rezerwy w dokumentach 

lokalnych, postulat, brak inwestycji 
w planach SWM 

489 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Odstąpienie od kształtowania połączeń 
obwodnicowych województwa mazowieckiego „Małej 

Obwodnicy Warszawy" na odcinku Piaseczno - 
Konstancin-Jeziorna - Józefów, poprzez: rezygnację z 

budowy obejścia drogi wojewódzkiej nr 721 wraz z 
przeprawą przez Wisłę na odcinku Piaseczno - 

Konstancin-Jeziorna - Józefów 

nieuwzględniony 
niezgodny z 

celami i 
kierunkami planu 

droga ważna jako element układu 
obwodowego Warszawy 

490 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Odstąpienie od kształtowania połączeń 
obwodnicowych województwa mazowieckiego „Małej 

Obwodnicy Warszawy" na odcinku Piaseczno - 
Konstancin-Jeziorna - Józefów, poprzez: przesunięcie 
połączeń obwodnicowych małej obwodnicy Warszawy 

poza granice gminy 
Konstancin-Jeziorna 

nieuwzględniony 
niezgodny z 

celami i 
kierunkami planu 

droga ważna jako element układu 
obwodowego Warszawy 

491 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Budowę sezonowych przepraw promowych pomiędzy 
Konstancinem-Jeziorną, Józefowem i Karczewem w 

Ciszycy, Gassach i Dębowce 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniono w zapisach 

ogólnych Planu 



74 
 

492 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Przebudowę istniejącej bocznicy kolejowej Nowa 
Iwiczna - Siekierki oraz włączenie jej do systemu 
pasażerskiego transportu kolejowego aglomeracji 

warszawskiej 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

493 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Budowa linii tramwajowej łączącej dzielnicę Wilanów 
oraz miasta Konstancin-Jeziorna i Piaseczno uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

494 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Uzupełnienie dot. budowy regionalnych dróg 
rowerowych: wzdłuż   istniejącej   drogi  wojewódzkiej   
nr  724 łączącej   miasta   Warszawa,   Konstancin-

Jeziorna i Góra Kalwaria 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

Wniosek zgodny z zapisami 
dotyczącymi kierunków rozwoju 

transportu oraz budowy 
turystycznych tras rowerowych 

495 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Uzupełnienie dot. budowy regionalnych dróg 
rowerowych: wzdłuż    istniejącej    drogi    

wojewódzkiej    nr   721 łączącej    miasta   Konstancin-
Jeziorna i Piaseczno 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

Wniosek zgodny z zapisami 
dotyczącymi kierunków rozwoju 

transportu oraz budowy 
turystycznych tras rowerowych 

496 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Budowę regionalnej turystycznej ścieżki rowerowej (z 
wykorzystaniem korony wałów przeciwpowodziowych 

wzdłuż rzek Wisły i Jeziorki) łączącej miasta 
Warszawa, Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwarię 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

Wniosek zgodny z zapisami 
dotyczącymi kierunków rozwoju 

transportu oraz budowy 
turystycznych tras rowerowych 
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497 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Wspieranie działań na rzecz poprawy warunków 
nawigacyjnych dróg wodnych na Wiśle w kierunku 

południowym do Góry Kalwarii 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

498 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Uruchomienie tramwaju wodnego Warszawa - 
Konstancin-Jeziorna - Góra Kalwaria uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniono w zapisach 

ogólnych Planu 

499 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Wskazanie jako inwestycja priorytetowa w ICP - 
budowy drogi wojewódzkiej nr 724 Warszawa - Góra 

Kalwaria w nowym przebiegu 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

Inwestycja zawarta w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej 

Województwa Mazowieckiego na 
lata 2018-2038, ICP 

rozmieszczona orientacyjnie 

500 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Wskazanie jako inwestycja priorytetowa w ICP -
budowy drogi Warszawa - Konstancin-Jeziorna tzw. 

„Czerniakowskiej -Bis" 
nieuwzględniony 

sprzeczny z 
ustaleniami 

dotyczącymi ICP 
w dokumentach 

krajowych i 
wojewódzkich 

  

501 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Wskazanie jako inwestycja priorytetowa w ICP - 
przebudowa istniejącej bocznicy kolejowej Nowa 

Iwiczna - Siekierki i włączenie jej do systemu 
pasażerskiego transportu kolejowego aglomeracji 

warszawskiej 

nieuwzględniony 

sprzeczny z 
ustaleniami 

dotyczącymi ICP 
w dokumentach 

krajowych i 
wojewódzkich 
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502 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Wskazanie jako inwestycja priorytetowa w ICP - 
budowa linii tramwajowej łączącej dzielnicę Wilanów 

oraz miasta Konstancin-Jeziorna i Piaseczno 
nieuwzględniony 

sprzeczny z 
ustaleniami 

dotyczącymi ICP 
w dokumentach 

krajowych i 
wojewódzkich 

  

503 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Wskazanie jako inwestycja priorytetowa w ICP - 
budowa regionalnych dróg rowerowych (pełniących 

funkcję korytarzy transportowych), w tym budowa dróg 
rowerowych wzdłuż istniejących dróg wojewódzkich nr 

724 i 721 

nieuwzględniony 

sprzeczny z 
ustaleniami 

dotyczącymi ICP 
w dokumentach 

krajowych i 
wojewódzkich 

  

504 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Uwzględnienie inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym jako inwestycji priorytetowej - budowa 

regionalnej turystycznej ścieżki rowerowej (z 
wykorzystaniem korony wałów przeciwpowodziowych 

wzdłuż rzek Wisły i Jeziorki) łączącej miasta: 
Warszawa, Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria 

nieuwzględniony 

sprzeczny z 
ustaleniami 

dotyczącymi ICP 
w dokumentach 

krajowych i 
wojewódzkich 

  

505 Prezydent Miasta 
Ostrołęki  

Budowa obejścia miasta w ciągu drogi krajowej nr 61 
wraz z nową przeprawą mostową uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
ICP rozmieszczona orientacyjnie, 

zgodne z PBDK 

506 Prezydent Miasta 
Ostrołęki  

Budowa odcinka drogi wojewódzkiej relacji Ostrołęka - 
Wyszków nieuwzględniony 

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 

Brak tej drogi w planach 
samorządu województwa. 

Alternatywny ciąg drogowy na tym 
kierunku zostanie utworzony w 
ramach dróg powiatowych w 

wyniku realizacji planu działań RIT 
dla subregionu ostrołęckiego  
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507 Prezydent Miasta 
Ostrołęki  

Przebudowa drogi krajowej nr 61 do klasy drogi 
głównej ruchu przyspieszonego uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

508 Prezydent Miasta 
Ostrołęki  

Przebudowa drogi krajowej nr 53 do klasy drogi 
głównej uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

509 Prezydent Miasta 
Ostrołęki  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

510 Prezydent Miasta 
Ostrołęki  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

511 Prezydent Miasta 
Ostrołęki  

Modernizacja i przywrócenie ruchu na linii kolejowej nr 
35 Ostrołęka - Szczytno uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
zgodne z RPO WM 2014-2020 

oraz KPK 
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512 Prezydent Miasta 
Ostrołęki  Modernizacja linii kolejowej nr 29 Ostrołęka - Tłuszcz uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
zgodne z RPO WM 2014-2020 

oraz KPK - inwestycja rezerwowa 

513 Prezydent Miasta 
Ciechanów 

Budowa obejścia drogowego centrum miasta 
Ciechanowa, na przebiegu drogi krajowej nr 60, 

tworzącej "Wielką Obwodnicę Mazowsza" 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

potencjalna ICP jako postulat do 
GDDKiA do ujęcia w dokumentach 

krajowych 

514 Prezydent Miasta 
Ciechanów 

Budowa obejścia drogowego centrum miasta , na 
przebiegu drogi wojewódzkiej nr 617, uwzględniająca 

postulowany w obecnym planie wariant włączenia 
Ostrołęki do "Wielkiej Obwodnicy" przy założeniu, że 

docelowy przebieg drogi wojewódzkiej będzie 
poprowadzony z ominięciem obszaru miasta (np. po 

jego wschodniej stronie) 

nieuwzględniony 
niezgodny z 

celami i 
kierunkami planu 

brak tej drogi w planach 
samorządu województwa 

515 Prezydent Miasta 
Ciechanów 

Usprawnienie połączenia komunikacyjnego 
Ciechanowa z Warszawą, poprzez nowe 

ukształtowanie ciągów drogowych (zmiana kategorii 
odcinków dróg powiatowych i ich przebudowa) wzdłuż 
linii kolejowej E65 na kierunku Ciechanów - Nasielsk 

nieuwzględniony 
niezgodny z 

celami i 
kierunkami planu 

brak tej drogi w planach 
samorządu województwa 

516 Prezydent Miasta 
Ciechanów 

Wspieranie rozwoju centrum logistycznego, 
integrującego system drogowy i kolejowy na terenie 

miasta (w tym rozbudowa kolejowej bocznicy 
towarowej, budowa parkingów i placów magazynowo -

składowych) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

wniosek uwzględniony w zapisach 
ogólnych planu 
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517 Burmistrz 
Ożarowa 

Mazowieckiego  

Uwzględnienie projektowanej drogi wojewódzkiej 
„Paszkowianki” (obecnie projektowana jest na tym 

obszarze magistrala wodna) 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu jako postulat  

518 Burmistrz 
Ożarowa 

Mazowieckiego  

Nieumieszczanie na terenie całej Gminy Ożarów 
Mazowiecki projektu – Kolej Dużych Prędkości uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

519 Burmistrz 
Ożarowa 

Mazowieckiego  

Uwzględnienie nowego środka komunikacji zgodnie z 
opracowywanym studium wykonalności projektu – 

„Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego 
województwa mazowieckiego w korytarzu M.st. 
Warszawa Dzielnica Bemowo – Stare Babice – 

Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos – 
Sochaczew”. Teren projektowanej drogi wojewódzkiej 

zamiennej za 580 

do 
rozstrzygnięcia 
na późniejszym 

etapie prac 
  

PW do Strategii Rozwoju WM do 
2030 r w obszarze Przestrzeń 

Transport, do dyskusji na temat 
wyboru środka transportu 

520 Burmistrz Miasta 
Ostrów 

Mazowiecka 

Uwzględnienie w Planie budowy drogi klasy zbiorczej 
będącej połączeniem węzła „Podborze” z drogą 
wojewódzką nr 627 w kierunku Małkinia Górna -  

Siedlce 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zgodnie z dok. projektową S61 na 
odc. Ostrów Maz. - Łomża 

521 Robert Kurek 
Wykreślenie z obecnie obowiązującego Planu 

lokalizacji Centralnego Portu Lotniczego z terenu 
gminy Jaktorów 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu   
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522 Robert Kurek Niewpisywanie do nowego PZPWM  lokalizacji 
Centralnego Portu Lotniczego z terenu gminy Jaktorów uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu rozmieszczenie orientacyjnie 

523 

Zdzisław 
Witkowski  - 
Warszawska 

Kolej Dojazdowa 
sp. z o.o. 

Budowa drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy 
Leśnej do Grodziska  Mazowieckiego uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

Inwestycja zawarta w Planie 
Wykonawczym do Strategii 

Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do 2030 roku w 

obszarze " Przestrzeń i Transport 

524 Wojciech 
Jankowski 

Wykreślenie z projektu Planu budowy trasy Olszynki 
Grochowskiej nieuwzględniony 

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 

ważna z punktu widzenia OMW, 
rezerwy w dokumentach 

lokalnych, postulat, brak inwestycji 
w planach SWM 

525 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Wprowadzenie wymogu separacji ruchu pieszego i 
rowerowego w ramach budowy i modernizacji dróg 

wojewódzkich 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
wniosek uwzględniony w zapisach 
dot. kierunków rozwoju transportu 

526 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Wprowadzenie standardów technicznych infrastruktury 
rowerowej uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
wniosek uwzględniony w zapisach 
dot. kierunków rozwoju transportu 
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527 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Określenie pożądanego udziału transportu 
rowerowego w ogóle podróży lokalnych nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  

528 Łukasz Patryk 
Bielecki Skrócenie DW 579 do odcinka Radziejowice - Leszno nieuwzględniony 

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 
  

529 Łukasz Patryk 
Bielecki Obniżenie klasy odcinka Leszno - Kazuń nieuwzględniony nie dotyczy 

zakresu planu   

530 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Należy uwzględnić w PPZPWM rezultaty „Programu 
rozwoju i modernizacji technologicznej transportu 

szynowego w województwie mazowieckim” przyjętego 
Uchwałą nr 116/5/14 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2014 roku 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

531 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Zapewnienie powiązań kolejowych - Płock poprzez 
zapisanie w planie nowej linii kolejowej, której budowa 
znalazła się na liście rezerwowej Krajowego Programu 

Kolejowego do 2023 roku 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

ICP rozmieszczona orientacyjnie, 
zgodna z KPK do 2023 
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532 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Zapewnienie powiązań kolejowych - wydłużenie 
pociągów z Małkini do Ostrowi Mazowieckiej lub 

Ostrołęki 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

jako postulat do planu 
transportowego, wniosek zgodny z 

zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

533 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Zapewnienie powiązań kolejowych - budowa odcinka 
linii Garwolin - Garwolin Miasto lub Pilawa - Garwolin 

Miasto 
nieuwzględniony 

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 

brak odniesienia do inwestycji w 
dokumentach krajowych i 

wojewódzkich 

534 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Zapewnienie powiązań kolejowych - Ostrołęka: 
wprowadzenie linii kolejowej do centrum miasta 

(najbardziej optymalne rozwiązanie bez potrzeby 
zmiany kierunku jazdy w relacji Chorzele - Śniadowo 

oraz Tłuszcz - Łomża) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat do PKP PLK do 
zawarcia w dokumentach 

krajowych, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

535 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Reaktywacja linii Ostrołęka – Łomża i Ostrołęka - 
Ostrów Mazowiecka – (Małkinia – Warszawa) uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

jako postulat do planu 
transportowego, wniosek zgodny z 

zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

536 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Zapewnienie powiązań kolejowych - budowa nowej linii 
kolejowej Grójec – Wola Prażmowska – Czachówek 

lub dostosowanie linii wąskotorowej do 
normalnotorowej na trasie Piaseczno - Złotokłos - 

Tarczyn - Grójec z wprowadzeniem jej do Tarczyna i 
Grójca 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim " 
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537 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Zapewnienie powiązań kolejowych - Sokołów Podlaski 
i Węgrów: wznowienie kursowania pociągów w relacji 
Siedlce – Sokołów Podlaski (– Ostrołęka – Olsztyn), 

docelowo 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat do planu 
transportowego, wniosek zgodny z 

zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

538 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Budowa linii kolejowej Tłuszcz - Węgrów - Sokołów 
Podlaski nieuwzględniony 

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 

brak odniesienia do inwestycji w 
dokumentach krajowych i 

wojewódzkich 

539 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Zapewnienie powiązań kolejowych - Kozienice: 
zapewnienie powiązań do Radomia (po istniejącej linii 
lub nowej Kozienice - Pionki) oraz w drugiej kolejności 

do Warszawy (po nowej linii w relacji Dobieszyn - 
Głowaczów - Kozienice lub Grabów n/Pilicą - 

Głowaczów / Magnuszew - Kozienice) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat do planu 
transportowego, wniosek zgodny 
w części dotyczącej połączeń po 

istniejącej linii z zapisami 
"Programu rozwoju i modernizacji 

technologicznej transportu 
szynowego w województwie 

mazowieckim" 

540 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Zapewnienie powiązań kolejowych - Łosice: budowa 
odcinka linii Niemojki - Łosice lub Mordy – Łosice nieuwzględniony 

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 

brak odniesienia do inwestycji w 
dokumentach krajowych i 

wojewódzkich 

541 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Zapewnienie powiązań kolejowych - Szydłowiec: 
budowa odcinka linii Szydłowiec Stacja - Szydłowiec 

Miasto - Chlewiska 
nieuwzględniony 

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 

brak odniesienia do inwestycji w 
dokumentach krajowych i 

wojewódzkich 
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542 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Zapewnienie powiązań kolejowych - Przysucha: 
budowa odcinka linii Przysucha Stacja - Przysucha 

Miasto z możliwością powrotu do linii kolejowej nr 22 
bez potrzeby zmiany kierunku jazdy 

nieuwzględniony 
niezgodny z 

celami i 
kierunkami planu 

brak odniesienia do inwestycji w 
dokumentach krajowych i 

wojewódzkich 

543 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Zapewnienie powiązań kolejowych - Przasnysz, 
Maków Mazowiecki i Pułtusk: budowa nowej linii 

kolejowej Legionowo - Serock – Pułtusk – Maków - 
Krasne - Przasnysz - Jednorożec lub Krzynowłoga - 

Chorzele 

nieuwzględniony 
niezgodny z 

celami i 
kierunkami planu 

brak odniesienia do inwestycji w 
dokumentach krajowych i 

wojewódzkich 

544 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Zapewnienie powiązań kolejowych - utworzenie 
połączenia regionalnego Ostrołęka - Przasnysz - 

Ciechanów - Płock 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

jako postulat do PKP PLK do 
zawarcia w dokumentach 

krajowych, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

545 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Poprawa dostępności niektórych miast - Mszczonów – 
poprzez budowę łącznicy ze stacji Mszczonów do CMK nieuwzględniony 

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 

brak odniesienia do inwestycji w 
dokumentach krajowych i 

wojewódzkich 

546 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Poprawa dostępności niektórych miast - Łomianki – 
poprzez budowę linii kolejowej Warszawa – Łomianki – 
Czosnów – Modlin (z wykorzystaniem rezerwy na trasę 

S-7) jako nowe wyjście z Warszawy do linii Modlin - 
Płock 

nieuwzględniony 
niezgodny z 

celami i 
kierunkami planu 

połączenie Warszawy z Płockiem 
realizowane będzie od stacji 

Modlin 
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547 Łukasz Patryk 
Bielecki 

W zakresie powiązań z sąsiednimi regionami warto 
rozważyć budowę następujących linii: - Na Mazury: 
jako połączenie linii E-65 i linii Ostrołęka – Szczytno 

przez Ciechanów – Przasnysz – Chorzele lub 
Legionowo – Pułtusk – Maków Mazowiecki – Chorzele 

lub jako linię od Ostrołęki na północ do Rucianego-
Nidy 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

W części dotyczącej połączenia 
Ciechanowa z Przasnyszem 

548 Łukasz Patryk 
Bielecki 

W zakresie powiązań z sąsiednimi regionami warto 
rozważyć budowę następujących linii: - Radom – Iłża – 

Ostrowiec Świętokrzyski: w celu skrócenia trasy 
Warszawa – Rzeszów i stworzenia nowych połączeń 

regionalnych (np. Iłża – Radom) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat do PKP PLK do 
zawarcia w dokumentach 

krajowych, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

549 Łukasz Patryk 
Bielecki 

W zakresie powiązań z sąsiednimi regionami warto 
rozważyć budowę następujących linii: - Płock – 

Włocławek: po realizacji połączenia Warszawa – Płock 
pozwoli to na skrócenie podróży do Torunia i 

Bydgoszczy 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat do PKP PLK do 
zawarcia w dokumentach 

krajowych, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

550 Łukasz Patryk 
Bielecki 

W zakresie powiązań z sąsiednimi regionami warto 
rozważyć budowę następujących linii: - Mława – 

Nidzica: w celu skrócenia trasy Warszawa – Olsztyn 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

jako postulat do PKP PLK do 
zawarcia w dokumentach 

krajowych, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 
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551 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Budowa nowej linii średnicowej w Warszawie 
(Przykładowy możliwy przebieg: od Warszawa 

Służewiec w pobliżu osiedla Marina, ze stacją przy 
skrzyżowaniu Żwirki i Wigury i Racławickiej, na tyłach 

cmentarza Żołnierzy Radzieckich, pod Polem 
Mokotowskim, Al. Niepodległości, Emilii Plater (ze 

wspólną stacją dworzec Centralny) i dalej w 
rozdzieleniu na dwa kierunki: pod Graniczną, 

Przechodnią, Pl. Bankowym, Długą, Mostową, Parkiem 
Praskim, do dw. Wileńskiego oraz od Hali Mirowskiej 
pod Al. Jana Pawła II i pod Powązkowską, a dalej w 

poziomie terenu przez ogródki działkowe do 
skrzyżowania Piastów Śląskich z Powstańców Śląskich 

w rezerwie trasy S-7 z możliwością włączenia od 
Ronda Radosława w linie obwodową w kierunku 

Dworca Gdańskiego 

nieuwzględniony 
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  

552 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Segregacja aglomeracyjnego od dalekobieżnego ruchu 
kolejowego konieczna jest na liniach: Warszawa – 

Sochaczew, Warszawa – Nasielsk, Warszawa – Mińsk 
Mazowiecki, Warszawa – Otwock, Warszawa – 

Piaseczno 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat do PKP PLK do 
zawarcia w dokumentach 

krajowych, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 
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553 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Rozwój tramwaju podmiejskiego lub lekkiej kolei w 
aglomeracji warszawskiej. Takie powiązania powinny 

powstać np. w relacjach: 
- Warszawa – Marki (– Radzymin), 

- Warszawa – Łomianki, - Warszawa – Konstancin, 
- Warszawa – Izabelin / Stare Babice, 

- Otwock – Karczew, 
- Komorów – Nadarzyn. 

- Warszawa – Jabłonna – Chotomów, 
- Warszawa – Raszyn – Janki 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

554 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Plan powinien wyznaczać także korytarze dla ruchu 
towarowego minimalizujące kolizje z ruchem 

pasażerskim. Niewykluczone, że w tym celu konieczna 
będzie budowa kolejowej obwodnicy Warszawy od 

strony północnej i zachodniej, uzupełniającej istniejący 
układ linii obwodowych (Tłuszcz – Mińsk Mazowiecki – 
Pilawa – Góra Kalwaria – Mszczonów – Skierniewice) 

nieuwzględniony 
niezgodny z 

celami i 
kierunkami planu 

brak odniesienia do inwestycji w 
dokumentach krajowych i 

wojewódzkich 

555 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Wznowienie regularnego ruchu na liniach 
wąskotorowych lub ich przekształcenie w linie 

normalnotorowe: 
- Mława – Grudusk – Przasnysz – Krasne – Maków 

Mazowiecki 
 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

556 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Wznowienie regularnego ruchu na liniach 
wąskotorowych lub ich przekształcenie w linie 

normalnotorowe: - Piaseczno – Tarczyn - Grójec - 
Nowe Miasto nad Pilicą 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 
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557 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Wznowienie regularnego ruchu na liniach 
wąskotorowych lub ich przekształcenie w linie 

normalnotorowe: - Iłża – Starachowice 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

558 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Wznowienie regularnego ruchu na liniach 
wąskotorowych lub ich przekształcenie w linie 

normalnotorowe: - Sochaczew - Wyszogród / Piaski 
Królewskie 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

559 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Pozostałości po liniach już fizycznie zlikwidowanych 
mogą zostać zagospodarowane na trasy rowerowe, 

np.: 
- Nasielsk – Pułtusk 

- Ciechanów – Krasne 
- Ciechanów – Grudusk 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

560 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Należy zapisać w PZPWM nakaz zrealizowania linii 
tramwajowej w Radomiu. Jest to bowiem miasto, które 

swym układem przestrzennym nadaje się na 
zrealizowanie 2 tras tramwajowych, z czego główna 

przechodziła by w osi północ-południe 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

561 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Dodatkowo należy zaś rozważyć rozwój tras 
tramwajowych w aglomeracji warszawskiej w oparciu o 

analizy miasta stołecznego Warszawy (Konstancin, 
Janki, Marki, Piaseczno, Łomianki) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 
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562 Zielone 
Mazowsze 

PZP powinien wskazywać na konieczność zwiększenia 
udziału transportu niskoemisyjnego w ogóle podróży 
/przewozów towarów (potrzeba zwiększenia odsetka 

podróży odbywanych transportem zbiorowym, 
skoordynowanie zapisów planu dot. rozwoju 

osadnictwa i terenów produkcyjnych /magazynowych 
przeładunkowych, dostosowanie zapisów dot. rozwoju 

infrastruktury transportowej) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniono w zapisach 
ogólnych  

563 Zielone 
Mazowsze 

PZP powinien wprowadzić wymóg budowy wydzielonej 
infrastruktury pieszej i rowerowej przy drogach 

wojewódzkich w ramach inwestycji realizowanych na 
takich drogach 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

postulat w Planie dot. potrzeby 
stworzenia dokumentu 

dotyczącego budowy sieci dróg 
dla rowerów na terenie 

województwa 

564 Zielone 
Mazowsze 

PZP powinien wskazać na potrzebę przyjęcia 
wojewódzkich standardów infrastruktury rowerowej, by 

zapewnić funkcjonalność takiej infrastruktury i 
zapobiec sytuacjom, w których skutkuje ona 

pogorszeniem warunków ruchu i bezpieczeństwa 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

informacja do sporządzenia 
projektu planu 

565 Zielone 
Mazowsze 

PZP powinien wskazywać na potrzebę osiągnięcia 
udziału transportu rowerowego w ogóle podróży 

lokalnych na poziomie 10-15%, tak by infrastruktura 
lokalna była przystosowana do podróży rowerowych 

nieuwzględniony 
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  

566 Zielone 
Mazowsze 

W planie przebieg drogi wojewódzkiej 579 powinien 
zostać skrócony do odcinka Radziejowice - Leszno nieuwzględniony 

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 
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567 Zielone 
Mazowsze 

Na odcinku Leszno - Kazuń powinna zostać obniżona 
klasa drogi nieuwzględniony 

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 
  

568 Zielone 
Mazowsze 

W Planie powinien zostać zmieniony przebieg dróg 
wojewódzkich w Warszawie, tak by omijały jej obszar 

śródmiejski. W szczególności: 
- DW 629 powinna przechodzić w DW 634 (obwodnicę 

śródmiejską) na odcinku od Okopowej do 
Szwedzkiej/Stalowej (docelowo wschodniego odcinka 

obwodnicy śródmiejskiej) 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu 

 Zaliczanie do kategorii dróg na 
podstawie ustawy o drogach 

publicznych 

569 Zielone 
Mazowsze 

W Planie powinien zostać zmieniony przebieg dróg 
wojewódzkich w Warszawie, tak by omijały jej obszar 
śródmiejski. DW 631 powinna przechodzić w DK 79 

(Łopuszańską), DK 7/DW717 (Al. Jerozolimskie) i dalej 
DW 634 (obwodnicę śródmiejską) do ronda Wiatraczna 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu 

 Zaliczanie do kategorii dróg na 
podstawie ustawy o drogach 

publicznych 

570 Zielone 
Mazowsze 

W Planie powinien zostać zmieniony przebieg dróg 
wojewódzkich w Warszawie, tak by omijały jej obszar 

śródmiejski. DW 634 powinna przechodzić w 
Wawelską, Sokołowskiego i dalej DW717 (Al. 

Jerozolimskie) 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu 

 Zaliczanie do kategorii dróg na 
podstawie ustawy o drogach 

publicznych 

571 Zielone 
Mazowsze 

W Planie powinien zostać zmieniony przebieg dróg 
wojewódzkich w Warszawie, tak by omijały jej obszar 

śródmiejski. - DW 637 powinna przechodzić w 
docelowy wschodni odcinek obwodnicy śródmiejskiej 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu 

 Zaliczanie do kategorii dróg na 
podstawie ustawy o drogach 

publicznych 
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572 Zielone 
Mazowsze 

W Planie powinien zostać zmieniony przebieg dróg 
wojewódzkich w Warszawie, tak by omijały jej obszar 

śródmiejski. - DW 717 powinna przechodzić w 
Sokołowskiego i dalej DW 717 (Al. Jerozolimskie) 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu 

 Zaliczanie do kategorii dróg na 
podstawie ustawy o drogach 

publicznych 

573 Zielone 
Mazowsze 

W Planie powinien zostać zmieniony przebieg dróg 
wojewódzkich w Warszawie, tak by omijały jej obszar 
śródmiejski.  DW 719 powinna przechodzić w DW 634 

(obwodnicę śródmiejską) 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu 

 Zaliczanie do kategorii dróg na 
podstawie ustawy o drogach 

publicznych 

574 Zielone 
Mazowsze 

Plan powinien przewidywać rozbudowę systemu 
transportu szynowego w województwie, tak by 

uzupełnić historyczne braki i umożliwić efektywną 
obsługę całego regionu wydajnym i niskoemisyjnym 

środkiem transportu 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

575 Zielone 
Mazowsze 

Należy uwzględnić w PZPWM rezultaty "Programu 
rozwoju i modernizacji technologicznej transportu 

szynowego w województwie mazowieckim" 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

576 Zielone 
Mazowsze 

Plan powinien przewidywać połączenia kolejowe do 
następujących miast: Płock poprzez zapisanie w planie 

nowej linii kolejowej, której budowa znalazła się na 
liście rezerwowej Krajowego Programu Kolejowego do 

2023 roku (projekt nr 1.140) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

ICP rozmieszczona orientacyjnie, 
zgodna z KPK do 2023 
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577 Zielone 
Mazowsze 

Połączenia kolejowe: Ostrów Mazowiecka: wydłużenie 
pociągów z Małkini do Ostrowi Mazowieckiej lub 

Ostrołęki 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

jako postulat do planu 
transportowego, wniosek zgodny z 

zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

578 Zielone 
Mazowsze 

Połączenia kolejowe: Garwolin: budowa odcinka linii 
Garwolin - Garwolin Miasto lub Pilawa - Garwolin 

Miasto 
nieuwzględniony 

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 

brak odniesienia do inwestycji w 
dokumentach krajowych i 

wojewódzkich 

579 Zielone 
Mazowsze 

Połączenia kolejowe: Ostrołęka: wprowadzenie linii 
kolejowej do centrum miasta (najbardziej optymalne 
rozwiązanie bez potrzeby zmiany kierunku jazdy w 
relacji Chorzele - Śniadowo oraz Tłuszcz - Łomża) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat do PKP PLK do 
zawarcia w dokumentach 

krajowych, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

580 Zielone 
Mazowsze 

Reaktywacja linii Ostrołęka - Łomża i Ostrołęka - 
Ostrów Mazowiecka - (Małkinia - warszawa) uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

jako postulat do planu 
transportowego, wniosek zgodny z 

zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

581 Zielone 
Mazowsze 

Połączenia kolejowe: Grójec: budowa nowej linii 
kolejowej Grójec - Wola Prażmowska - Czachówek lub 
dostosowanie linii wąskotorowej do normalnotorowej 
na trasie Piaseczno - Złotokłos - Tarczyn - Grójec z 

wprowadzeniem jej do Tarczyna i Grójca 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim 
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582 Zielone 
Mazowsze 

Połączenia kolejowe: Sokołów Podlaski i Węgrów: 
wznowienie kursowania pociągów w relacji Siedlce - 

Sokołów Podlaski (-Ostrołęka - Olsztyn) 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

jako postulat do planu 
transportowego, wniosek zgodny z 

zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

583 Zielone 
Mazowsze 

Budowa linii kolejowej Tłuszcz - Węgrów - Sokołów 
Podlaski nieuwzględniony 

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 

brak odniesienia do inwestycji w 
dokumentach krajowych i 

wojewódzkich 

584 Zielone 
Mazowsze 

Połączenia kolejowe: Kozienice: zapewnienie 
powiązań do Radomia (po istniejącej linii lub nowej 

Kozienice - Pionki) oraz w drugiej kolejności do 
Warszawy (po nowej linii w relacji Dobieszyn - 
Głowaczów - Kozienice lub Grabów n/Pilicą - 

Głowaczów /Magnuszew - Kozienice) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat do planu 
transportowego, wniosek zgodny 
w części dotyczącej połączeń po 

istniejącej linii z zapisami 
"Programu rozwoju i modernizacji 

technologicznej transportu 
szynowego w województwie 

mazowieckim" 

585 Zielone 
Mazowsze 

Połączenia kolejowe: Łosice: budowa odcinka linii 
Niemojki - Łosice lub Mordy - Łosice nieuwzględniony 

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 

brak odniesienia do inwestycji w 
dokumentach krajowych i 

wojewódzkich 

586 Zielone 
Mazowsze 

Połączenia kolejowe: Szydłowiec: budowa odcinka linii 
Szydłowiec Stacja - Szydłowiec Miasto - Chlewiska nieuwzględniony 

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 

brak odniesienia do inwestycji w 
dokumentach krajowych i 

wojewódzkich 
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587 Zielone 
Mazowsze 

Połączenia kolejowe: Przysucha: budowa odcinka linii 
Przysucha Stacja - Przysucha Miasto z możliwością 
powrotu do linii kolejowej nr 22 bez potrzeby zmiany 

kierunku jazdy 

nieuwzględniony 
niezgodny z 

celami i 
kierunkami planu 

brak odniesienia do inwestycji w 
dokumentach krajowych i 

wojewódzkich 

588 Zielone 
Mazowsze 

Połączenia kolejowe: Przasnysz, Maków Mazowiecki i 
Pułtusk: budowa nowej linii kolejowej Legionowo - 
Serock - Pułtusk - Maków - Krasne - Przasnysz - 

Jednorożec lub Krzynowłoga - Chorzele 

nieuwzględniony 
niezgodny z 

celami i 
kierunkami planu 

brak odniesienia do inwestycji w 
dokumentach krajowych i 

wojewódzkich  

589 Zielone 
Mazowsze 

Połączenia kolejowe: utworzenie połączenia 
regionalnego Ostrołęka - Przasnysz - Ciechanów - 

Płock 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

jako postulat do PKP PLK do 
zawarcia w dokumentach 

krajowych, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

590 Zielone 
Mazowsze 

Połączenia kolejowe: Mszczonów - poprzez budowę 
łącznicy ze stacji Mszczonów do CMK nieuwzględniony 

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 

brak odniesienia do inwestycji w 
dokumentach krajowych i 

wojewódzkich 

591 Zielone 
Mazowsze 

Połączenia kolejowe: Łomianki - poprzez budowę linii 
kolejowej Warszawa - Łomianki - Czosnów - Modlin (z 

wykorzystaniem rezerwy na trasę S-7) jako nowe 
wyjście z Warszawy do linii Modlin - Płock 

nieuwzględniony 
niezgodny z 

celami i 
kierunkami planu 

połączenie Warszawy z Płockiem 
realizowane będzie od stacji 

Modlin 
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592 Zielone 
Mazowsze 

Połączenia kolejowe: na Mazury: jako połączenie linii 
E-65 i linii Ostrołęka - Szczytno przez Ciechanów - 

Przasnysz - Chorzele lub Legionowo - Pułtusk - Maków 
Mazowiecki - Chorzele lub jako linię od Ostrołęki na 

północ do Rucianego-Nidy 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

W części dotyczącej połączenia 
Ciechanowa z Przasnyszem jako 

postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim 

593 Zielone 
Mazowsze 

Połączenia kolejowe: Radom - Iłża - Ostrowiec 
Świętokrzyski: w celu skrócenia trasy Warszawa - 

Rzeszów i stworzenia nowych połączeń regionalnych 
(np. Iłża - Radom) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat do PKP PLK do 
zawarcia w dokumentach 

krajowych, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

594 Zielone 
Mazowsze 

Połączenia kolejowe: Płock - Włocławek: po realizacji 
połączenia Warszawa - Płock pozwoli to na skrócenie 

podróży do Torunia i Bydgoszczy 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

jako postulat do PKP PLK do 
zawarcia w dokumentach 

krajowych, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

595 Zielone 
Mazowsze 

Połączenia kolejowe: Mława - Nidzica: w celu 
skrócenia trasy Warszawa - Olsztyn uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

jako postulat do PKP PLK do 
zawarcia w dokumentach 

krajowych, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

596 Zielone 
Mazowsze 

W Planie powinna zostać uwzględniona nowa linia 
średnicowa w Warszawie umożliwiająca przejazd 

pociągów w osi północ - południe 
nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 
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597 Zielone 
Mazowsze 

Plan powinien przewidywać segregację ruchu 
aglomeracyjnego od dalekobieżnego w aglomeracji 

warszawskiej 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

jako postulat do PKP PLK do 
zawarcia w dokumentach 

krajowych, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

598 Zielone 
Mazowsze 

Plan powinien przewidywać rozwój tramwaju 
podmiejskiego lub lekkiej kolei w aglomeracji 

warszawskiej, szczególnie w relacjach: Warszawa - 
Marki (-Radzymin), Warszawa - Łomianki, Warszawa - 

Jabłonna - Chotomów, Warszawa - Raszyn - Janki, 
Warszawa - Konstancin, Warszawa - Izabelin / Stare 

Babice, Otwock - Karczew, Komorów - Nadarzyn 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

599 Zielone 
Mazowsze 

Plan powinien przewidywać wyznaczenie lub budowę 
kolejowych korytarzy towarowych nieuwzględniony 

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 

brak odniesienia do inwestycji w 
dokumentach krajowych i 

wojewódzkich 

600 Zielone 
Mazowsze 

Zagospodarowanie linii wąskotorowych: Mława - 
Grudusk - Przasnysz - Krasne - Maków Mazowiecki uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

601 Zielone 
Mazowsze 

Zagospodarowanie linii wąskotorowych: Piaseczno - 
Tarczyn - Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 
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602 Zielone 
Mazowsze 

Zagospodarowanie linii wąskotorowych:  Iłża - 
Starachowice uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

603 Zielone 
Mazowsze 

Zagospodarowanie linii wąskotorowych: Sochaczew - 
Wyszogród / Piaski Królewskie uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

jako postulat, wniosek zgodny z 
zapisami "Programu rozwoju i 
modernizacji technologicznej 

transportu szynowego w 
województwie mazowieckim" 

604 Zielone 
Mazowsze 

Pozostałości po liniach już fizycznie zlikwidowanych 
mogą zostać zagospodarowane na trasy rowerowe, 

np.: 
- Nasielsk – Pułtusk 

- Ciechanów – Krasne 
- Ciechanów – Grudusk 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

wniosek uwzględniony w zapisach 
dot. kierunków rozwoju transportu 

605 Zielone 
Mazowsze 

W Planie powinna zostać ujęta sieć regionalnych tras 
rowerowych według koncepcji VeloMazovia - plan 

powinien wyznaczać sieć regionalnych tras 
rowerowych, integrujących funkcje komunikacyjne, 

turystyczne i rekreacyjne, uwzględniającą w 
szczególności przebieg tras europejskich EuroVelo 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zawarty w zapisach Planu przy 
uwzględnieniu obowiązującego 

Prawa Wodnego 

606 

Marzena 
Rutkowska - 

Grodek, 
Stowarzyszenie 
Mieszkańców 
Budy Grzybek 

Wykreślenie z obowiązującego Planu lokalizacji 
nowego Centralnego Portu Lotniczego z terenu gminy 

Jaktorów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu rozmieszczenie orientacyjnie 
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607 Arkadiusz 
Andrusiak 

Sprzeciw do Projektu w Studium Uwarunkowań. 
Projekt nie został prawidłowo skonsultowany z 

obywatelami oraz został pominięty negatywny wpływ 
na środowisko. Nie zostały wzięte pod uwagę 

istniejące już kanały komunikacyjne związane z 
budową tras S8 i A2.  

W dalszym ciągu teren rzez który kolej ma biec jest 
urbanizowany i wydawane są pozwolenia na budowę 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu 

wniosek do dokumentów 
planistycznych na szczeblu 

lokalnym 

608 Łukasz Paździor 

Wprowadzenie obwodnicy Krzyżanowic w ciągu Drogi 
Krajowej nr 9 (Gmina Iłża), która funkcjonowała w 
starym Studium UiKZP Gminy Iłża jak i zapewne w 
planach wojewódzkich, w związku z podniesieniem 

parametrów DK9 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

jako postulat do GDDKiA do 
zawarcia w dokumentach 

krajowych 

609 Łukasz Paździor 

Korekta odcinka projektowanej Drogi Wojewódzkiej nr 
747 w granicach miasta Iłża (Iłża – Lipsko), w celu 

wytworzenia węzła z DK9 poza terenem zabudowanym 
poprzez połączenie z obwodnicą Krzyżanowic 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu 

do rozwiązania na etapie 
sporządzania szczegółowej 
dokumentacji projektowej 

610 Łukasz Paździor 

Korekta nowoplanowanego odcinka DW 747 – łącznika 
DK9 z S7 (Iłża-Wierzbica), będącej następstwem 

wprowadzenia obwodnicy Krzyżanowic, która umożliwi 
przejście planowanej DW 747 na skraju obszaru 

Natura 2000 Pakosław PLH140015 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu 

do rozwiązania na etapie 
sporządzania szczegółowej 
dokumentacji projektowej 

611 Krzysztof Jarosz 
Wykreślenie lokalizacji Centralnego Portu Lotniczego z 
terenu gm. Jaktorów w PZPWM uchwalonego w 2014 

r. 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu rozmieszczenie orientacyjnie 
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612 

Krzysztof 
Bruździak - 

Stowarzyszenie 
Zwykłe     

Przyjazna I 
Bezpieczna 7-KA 

Zapewnienia większej dostępności komunikacyjnej z 
Płockiem i Ostrołęką w ramach regionalnego szlaku 

Północnego na odcinku Płock-Żuromin-Mława-
Przasnysz-Ostrołęka 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

wniosek uwzględniono w zapisach 
ogólnych planu 

613 

Krzysztof 
Bruździak - 

Stowarzyszenie 
Zwykłe     

Przyjazna I 
Bezpieczna 7-KA 

Lokalizacji terminala kontenerowego w Mławie wraz z 
rozbudową ZOM w Mławie w wersji 2 jezdni nieuwzględniony nie dotyczy 

zakresu planu 
zakres inwestycji w zależności od 

dokumentacji projektowej 

614 Zenon Reszka - 
Burmistrz Błonia 

Umieszczenie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 
nr 579 po trasie zgodnej z aktualnie obowiązującej 
PZPWM i opracowaną dokumentacja przebudowy 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

615 Zenon Reszka - 
Burmistrz Błonia 

Utrzymanie przebiegu tzw. obwodnicy wschodniej  
miasta Błonie zgodnie z przebiegiem wskazanym w 

aktualnym PZPWM i w Studium gminy Błonie 
nieuwzględniony 

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 

brak tej drogi w planach 
samorządu województwa 

616 Zenon Reszka - 
Burmistrz Błonia 

Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego 
województwa mazowieckiego w korytarzu: miasto 

stołeczne Warszawa dzielnica Bemowo - Stare Babice 
- Ożarów Mazowiecki - Leszno - Błonie - Kampinos - 

Sochaczew 

do 
rozstrzygnięcia 
na późniejszym 

etapie prac 
  

PW do Strategii Rozwoju WM do 
2030 r w obszarze Przestrzeń 

Transport, do dyskusji na temat 
wyboru środka transportu 
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617 Zenon Reszka - 
Burmistrz Błonia Sprzeciw wobec trasy linii Kolei Dużych Prędkości uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

618 Prezydent Miasta 
Pruszkowa 

Likwidacja obszaru ograniczonego użytkowania dla 
Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 

nad terenami Pruszkowa 
nieuwzględniony nie dotyczy 

zakresu planu   

619 Prezydent Miasta 
Pruszkowa Realizacja Paszkowianki uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

Inwestycja zawarta w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej 

Województwa Mazowieckiego na 
lata 2018-2038, ICP 

rozmieszczona orientacyjnie 

620 Prezydent Miasta 
Pruszkowa 

Usprawnienie komunikacji drogowej na terenach 
kolejowych zamkniętych (przejścia, przejazdy, 

wiadukty) 
nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

zadania zarządców dróg w 
porozumieniu z PKP PLK 

621 Prezydent Miasta 
Pruszkowa 

Wykluczenie wprowadzenia korytarza kolei dużych 
prędkości na obszarze Gminy Pruszków uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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622 Prezydent Miasta 
Pruszkowa 

Przebudowa drogi 719 z przebudową i budową węzła 
na połączeniu dróg 719 i 718 z odpowiednimi zjazdami 

i łącznicami 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

623 Prezydent Miasta 
Pruszkowa 

Udostępnienie terenów zamkniętych - kolejowych dla 
potrzeb miasta pod przejścia i przejazdy oraz realizacji 

dróg  i ulic wzdłuż terenów kolejowych 
nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

zadania zarządców dróg w 
porozumieniu z PKP PLK 

624 
Generalna 

Dyrekcja Dróg 
Krajowych i 
Autostrad 

Należy zaktualizować wykaz ICP o znaczeniu 
ponadlokalnym z zakresu infrastruktury transportowych 

dróg krajowych poprzez wykreślenie zrealizowanych 
inwestycji oraz uporządkować inwestycje z wykazu 

(str. 133 obecnego PZPWM) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu informacja do sporządzania planu 

625 
Generalna 

Dyrekcja Dróg 
Krajowych i 
Autostrad 

Umieścić w PZPWM inwestycje z Programu Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014-2023 uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu informacja do sporządzania planu 

626 
Generalna 

Dyrekcja Dróg 
Krajowych i 
Autostrad 

Pozostawić w PZPWM dotychczas wrysowane 
obwodnice miejscowości w ciągach dróg krajowych uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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627 
Generalna 

Dyrekcja Dróg 
Krajowych i 
Autostrad 

Wrysowanie na rysunku Planu obwodnicy Łochowa 
jedynie w ciągu DK62 (w załączeniu mapa z 

potencjalnym przebiegiem) 
nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

rozwiązania szczegółowe na 
etapie sporządzania dokumentacji 

projektowej 

628 
Generalna 

Dyrekcja Dróg 
Krajowych i 
Autostrad 

Obwodnica Kołbieli będzie miała nieco inny przebieg 
(w załączeniu na mapie 2 przebiegi, które są równie 

prawdopodobne) 
nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

rozwiązania szczegółowe na 
etapie sporządzania dokumentacji 

projektowej 

629 
Generalna 

Dyrekcja Dróg 
Krajowych i 
Autostrad 

Orientacyjny przebieg planowanej drogi ekspresowej 
S10: A6 (Szczecin) - Piła - Bydgoszcz - Toruń - Płock - 

S7 (Nowy Dwór Mazowiecki) - S8 (Wołomin). 
Szczegółowy przebieg drogi S10 nie jest określony i na 
dzień dzisiejszy jest to korytarz między istniejącą DK 

10, a Płockiem 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

630 
Stowarzyszenie 

Wiejska 
Inicjatywa 

Obywatelska 

Wykreślenie z PZPWM przebiegu Legionowskiej Trasy 
Mostowej nieuwzględniony 

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 

ważna z punktu widzenia OMW, 
rezerwy w dokumentach 

lokalnych, postulat, brak inwestycji 
w planach SWM 

631 Burmistrz Miasta 
Milanówka   

Uwzględnienie obniżenia klasy drogi wojewódzkiej nr 
719 do drogi klasy zbiorczej i rezygnację z jej 

poszerzenia o drugą jezdnię 
nieuwzględniony 

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 
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632 

 
 

Burmistrz Miasta 
Milanówka 

Uwzględnienie realizacji obwodnicy Milanówka po 
północno-wschodniej stronie miasta (ewentualnie w 

wariantach) 
nieuwzględniony 

niezgodny z 
celami i 

kierunkami planu 

brak tej drogi w planach 
samorządu województwa 

633 

 
 

Burmistrz Miasta 
Milanówka 

Niewskazywanie planowanej / postulowanej lokalizacji 
parkingu „Parkuj i Jedź” na terenie miasta Milanówka uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
informacja do sporządzenia 

projektu planu 

634 Iwona Jakubiak 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

635 Mariusz i Sylwia 
Migola 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

636 Edyta Bałazińska 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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637 Stanisław i 
danuta Moskwa 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

638 Monika 
Jankowska 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

639 Justyna Jagiełło 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

640 Józef i Wiesława 
Koźbiał 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

641 Józef Skiba 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 



105 
 

642 Czesław Florczak 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

643 Marek 
Dobrusiewicz 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

644 Robert Ziębski 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

645 Barbara 
Ciećwiarz 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

646 Sławomira i 
Bogdan Teofilek 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 



106 
 

647 Karol Moskwa 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

648 Tomasz 
Olszanowski 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

649 Piotr Mińkowski 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

650 Wioletta i Piotr 
Szymczak 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

651 Natalia 
Olszanowska 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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652 Henryk Trzciński 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

653 Daniel Bodych 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

654 Paweł Czajka 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

655 Tomasz Gładyń 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

656 Danuta Gładyń 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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657 Beata Czajka 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

658 Dariusz 
Pawłowski 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

659 Monika Żakowska 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

660 Elżbieta Gratys 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

661 Agnieszka i 
Dariusz 

Bartosiewicz 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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662 Aneta i Piotr 
Stegenka 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

663 Jacek Feder 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

664 Jadwiga i Jan 
Bartosiewicz 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

665 Janusz i Jolanta 
Tucińscy 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

666 Eugeniusz 
Strożek 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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667 Jan Witkowski 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

668 Janina Witkowski 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

669 Magdalena i 
Paweł Rutkowscy 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

670 Barbara Matusiak 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

671 Agata i Jacek 
Gzyrek 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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672 Bogusława 
Mińkowska 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

673 Zofia Mińkowska 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

674 Małgorzata 
Sadowska 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

675 Krzysztof 
Wawrzyniak 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

676 Janusz Gratys 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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677 Paweł Gratys 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

678 Tadeusz Gratys 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-
Wrocław) na terenach miejscowości Guzów. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

679 Leszek 
Dombrowski 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

680 Katarzyna i Paweł 
Bodych 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

681 Mateusz Dębski 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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682 Ewa Szczypiór 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

683 Grażyna Dębska 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

684 Janusz Dębski 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

685 Bogumiła 
Trzcińska 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

686 Ryszard i Maria 
Kornatko 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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687 
Parafia 

Rzymskokatolicka 
p.w. św. Feliksa 

de Volois 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

688 Waldemar Tkacz 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

689 Tomasz, Teresa i 
Irena Tander 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

690 Monika i 
Kazimierz Kędra 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

691 Michał Górski 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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692 Agnieszka 
Dombrowska 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

693 Bożena Tkacz 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

694 Wiesława Tkacz 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

695 Tomasz Barański 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

696 Krystyna i 
Czesław Więsek 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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697 Krzysztof i Teresa 
Więsek 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

698 Małgorzata i 
Grzegorz 
Kępińscy 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

699 Danuta Tkacz 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

700 Robert Machnik 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

701 Bogumiła 
Machnik 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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702 Arkadiusz Gratys 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

703 Wiesława Więsek 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

704 Andrzej Nowak 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

705 Monika Lewicka 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

706 Jadwiga 
Wiśniewska 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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707 Ewa i Agnieszka 
Bloch 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

708 Andrzej 
Wiśniewski 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

709 Andrzej Machnik 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

710 Krystyna Machnik 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

711 Bartłomiej Nowak 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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712 Kornel Jagiełło 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

713 Łukasz i Nina 
Magierscy 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

714 Bogdan i Ewa 
Jagiełło 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

715 Stowarzyszenie 
SOS Polacy 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

716 Zofia Szost 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-

Wrocław) na terenach miejscowości Guzów 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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717 Anna Ewa Szost 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-
Wrocław) na terenach miejscowości Guzów. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

718 Maciej Szost 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-
Wrocław) na terenach miejscowości Guzów. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

719 Anna Szost 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-
Wrocław) na terenach miejscowości Guzów. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

720 Małgorzata 
Nowak 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-
Wrocław) na terenach miejscowości Guzów. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

721 Jadwiga Nowak 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-
Wrocław) na terenach miejscowości Guzów. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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722 Piotr Minkowski 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-
Wrocław) na terenach miejscowości Guzów. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

723 Martyna Bodych 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-
Wrocław) na terenach miejscowości Guzów. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

724 Jarosław Bodych 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-
Wrocław) na terenach miejscowości Guzów. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

725 Beata Bodych 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-
Wrocław) na terenach miejscowości Guzów. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

726 Krzysztof Bodych 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-
Wrocław) na terenach miejscowości Guzów. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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727 Hanna i Andrzej 
Jagiełło 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-
Wrocław) na terenach miejscowości Guzów. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

728 Bogusław Jagiełło 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-
Wrocław) na terenach miejscowości Guzów. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

729 Patryk Paluch 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-
Wrocław) na terenach miejscowości Guzów. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

730 Piotr i Monika 
Paluch 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-
Wrocław) na terenach miejscowości Guzów. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

731 Grzegorz Tkacz 
Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-
Wrocław) na terenach miejscowości Guzów. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 
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732 Krzysztof 
Maciejczyk 

Nie wyrażenie zgody na planowany przebieg linii 
szybkiej kolei (relacji Warszawa-Łódź-Poznań-
Wrocław) na terenach miejscowości Guzów. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu ICP rozmieszczona orientacyjnie 

733 
Urząd Miasta i 

Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Uwzględnienie inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym jako inwestycji priorytetowej - budowa 

regionalnej turystycznej ścieżki rowerowej z 
wykorzystaniem korony wałów przeciwpowodziowych 

wzdłuż rzek Wisły i Jeziorki, łączącej miasta: 
Warszawa, Konstancin Jeziorna i Góra Kalwaria 

nieuwzględniony 

sprzeczny z 
ustaleniami 

dotyczącymi ICP 
w dokumentach 

krajowych i 
wojewódzkich 

 

734 
Urząd Miasta i 

Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Zmiana systemu powiązań drogowych poprzez 
wprowadzenie zadania budowy regionalnej 

turystycznej ścieżki rowerowej z wykorzystaniem 
korony wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzek Wisły 

i Jeziorki, łączącej miasta Warszawę, Konstancin-
Jeziornę i Górę  Kalwarię 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zawarty w zapisach Planu przy 
uwzględnieniu obowiązującego 

Prawa Wodnego 

735 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Sieć regionalnych tras rowerowych według koncepcji 
VeloMazovia - plan powinien wyznaczać sieć 

regionalnych tras rowerowych, integrujących funkcje 
komunikacyjne, turystyczne i rekreacyjne, 

uwzględniającą w szczególności przebieg tras 
europejskich EuroVelo. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zawarty w zapisach Planu przy 
uwzględnieniu obowiązującego 

Prawa Wodnego 

736 Prezes Urzędu 
Lotnictwa 
Cywilnego 

W granicach administracyjnych województwa 
mazowieckiego położone są lotniska: Lotnisko Chopina 

w Warszawie (EPWA), Warszawa/Modlin (EPMO), 
Radom-Sadków EPRA), Warszawa-Babice (EPBC), 

Płock (EPPL) oraz Piastów k/Radomia (ERPR). 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   
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737 Prezes Urzędu 
Lotnictwa 
Cywilnego 

W rejonie lotnisk: Lotnisko Chopina w Warszawie 
(EPWA), Warszawa/Modlin 9EPMO), Radom-Sadków 

(EPRA), Warszawa-Banice 9EPBC), Płock (EPPL) 
oraz Piastów k/Radomia (EPRP) obowiązują 

nieprzekraczalne ograniczenia wysokości zabudowy, 
określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

738 Prezes Urzędu 
Lotnictwa 
Cywilnego 

Prezes ULC wydał zezwolenia na założenie lotnisk w 
granicach administracyjnych województwa 

mazowieckiego: spółce Włodarzewska Nieruchomości 
Sp. z o.o. na założenie lotniska Warszawa-Sobienie ; 
Aeroklubowi Warszawskiemu na założenie Lotniska 

Chrcynno k. Nasielska 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

739 Prezes Urzędu 
Lotnictwa 
Cywilnego 

Wykaz lądowisk położonych na terenie województwa 
mazowieckiego wpisanych do ewidencji lądowisk 

dostępny jest na stronie internetowej ULC w dziale 
Lotniska-Rejestr lotnisk i ewidencja lądowisk 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

740 
Lotnicze 

Pogotowie 
Ratunkowe 

Centrala 

Wykluczenie z PZPWM  likwidacji lotniska Warszawa-
Babice nieuwzględniony nie dotyczy 

zakresu planu  

741 
Lotnicze 

Pogotowie 
Ratunkowe 

Centrala 

W przypadku zamknięcia lotniska postuluje się 
zagwarantować pozostawienie siedziby LPR i bazy 

HEMS w niezmienionej lokalizacji i wielkości 
zajmowanego terenu, z nieograniczoną możliwością 

wykonywania lotów ratowniczych oraz z wyznaczeniem 
wynikających z kierunków podejścia i startu śmigłowca 

z terenu bazy, stref ograniczających dopuszczalną 
wysokość zabudowy na sąsiednich działkach 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu  
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Zakres merytoryczny: Dziedzictwo kulturowe 

Lp. Wnioskodawca Skrócona treść wniosku Sposób 
rozpatrzenia Uzasadnienie Uwagi do rozpatrzenia 

1 
Starostwo 

Powiatowe w 
Wołominie 

Inwestycja pod nazwą: Szlak kulturowego "Cudu nad 
Wisłą roku 1920" (gminy powiatu wołomińskiego oraz 
powiaty zaproszone do współpracy na szlaku walk) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

2 Prezydent m. 
Siedlce 

Podtrzymanie zasad w zakresie opieki i ochrony 
dziedzictwa kulturowego, w tym ochrona i kształtowanie 

struktur przestrzennych historycznych, a także kreowanie 
dla Siedlec ośrodka budowania tożsamości kulturowej 
regionu, w tym poprzez odbudowę ratusza miejskiego, 
bramy - dzwonnicy w zespole kościoła parafialnego pw. 

św. Stanisława w ciągu ul. Starowiejskiej. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

3 
Burmistrz 
Grodziska 

Mazowieckiego 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym 
utworzenie parków kulturowych (Park kulturowy „Góry 
Szwedzkie”, Park kulturowy „Ziemia Chełmońskiego w 
Adamowiźnie”, Park kulturowy „Układu ruralistycznego 

Izdebna Kościelnego” 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zawarty w zapisach Planu  
Wyznaczanie parków 

kulturowych nie leży w gestii 
Samorządu Województwa 

(tworzenie parku kulturowego 
odbywa się na poziomie gminy). 

4 

Urząd Miasta i 
Gminy 

Konstancin-
Jeziorna 

Wzmocnienie rangi uzdrowiskowej Gminy Konstancin - 
Jeziorna poprzez rekultywację i rewitalizację obszaru 
dawnej Mirkowskiej Fabryki Papieru połączonych z 

ochroną zespołu budowlanych obiektów 
poprzemysłowych objętych ochroną konserwatorską, 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu zawarty w zapisach Planu nu 
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5 

Urząd Miasta i 
Gminy 

Konstancin-
Jeziorna 

Ujęcie w PZP WM zabytkowego układu urbanistycznego 
i zespołu budowlanego Miasta Konstancin-Jeziorna uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

6 

Urząd Miasta i 
Gminy 

Konstancin-
Jeziorna 

Ujęcie w PZP WM obiektów poprzemysłowych dawnej 
Mirkowskiej Fabryki Papieru wraz z układem wodnym i 

osiedlem robotniczym w Mirkowie 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

7 

Urząd Miasta i 
Gminy 

Konstancin-
Jeziorna 

Ujęcie w PZP WM zespołu pałacowo-parkowego w 
Oborach i Kawęczynie-Tułowicach uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

8 

Urząd Miasta i 
Gminy 

Konstancin-
Jeziorna 

Uwzględnienie ochrony dziedzictwa kultury ludowej na 
obszarach kolonizacji „olęderskiej" Urzecza (dolina 

Wisły); 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

9 

Marszałek 
Województwa 

Świętokrzyskieg
o 

Promocja i wyeksponowanie tradycji przemysłowych: 
starożytnego hutnictwa i górnictwa - Staropolskiego 

Okręgu Przemysłowego i Centralnego Okręgu 
Przemysłowego 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

10 
Burmistrz 

Miasta i Gminy 
Piaseczno 

Pozostawienie w Planie ustaleń dotyczących ochrony 
dziedzictwa kulturowego uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 
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11 
Burmistrz 

Miasta i Gminy 
Piaseczno 

Uwzględnienie pasma przyrodniczo-kulturowego rzeki 
Jeziorki uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

do uwzględnienia w części 
rekomendacji zgłoszonych przez 

samorządy lokalne 

12 
Burmistrz 

Miasta i Gminy 
Piaseczno 

Uwzględnienie szlaku kulturowego Józefa Wilkonia i 
szlaku bohaterów Powstania Warszawskiego uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

13 
Wojewódzki 

Sztab Wojskowy 
w Warszawie 

Uwzględnić  ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków 
wojskowych (zabezpieczenie obiektów zabytkowych 

przez zniszczeniem, uszkodzeniem, dewastacją oraz na 
zapewnieniu warunków ich trwałego zachowania, 

konserwacji, restauracji, odbudowie oraz ich ewidencji). 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zawarty w zapisach Planu 
Zabytki określone w postulacie 

jako „wojskowe” są objęte 
ochroną poprzez wpis do 

rejestru zabytków lub też są 
wpisane do ewidencji zabytków 

14 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie 

Utworzenie szlaku kulturowego Wisły. uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

15 
Łódzki Urząd 
Wojewódzki w 

Łodzi 

Rozwój i kształtowanie powiązań w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego. uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

16 

Marszałek 
Województwa 

Kujawsko-
Pomorskiego 

Wypracowanie wspólnych działań na rzecz ochrony 
krajobrazu kulturowego - osadnictwo nadwiślańskie od 

Włocławka do Płocka. 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 
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17 

Marszałek 
Województwa 

Kujawsko-
Pomorskiego 

Ochrona oraz promocja historycznych i etnograficznych 
krain Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw. uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

18 

Dyrektor 
Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w 

Wilanowie 

Postulat o zawarcie w dziale IV. Realizacja Planu, 
rozdział 2. Inwestycje strategiczne w tym inwestycje celu 

publicznego, podrozdział 2.1. Zadania wynikające  z 
programów rządowych służących realizacji inwestycji 

celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (tabela 6. 
Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 

z zakresu infrastruktury społecznej, dziedzictwa 
kulturowego oraz innowacyjności) w kategorii. 

Dziedzictwo kulturowe oprócz punktu D5 
zatytułowanego: Rewaloryzacja i adaptacja przedpola 

Pałacu w Wilanowie - etap I: również punkt: 
Rekultywacja na cele kulturowo-historyczne obszaru 
założenia parkowo-ogrodowego Pałacu w Wilanowie 

wraz z otoczeniem w postaci m.in. Rezerwatu przyrody 
Morysin oraz Pól Morysińskich. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

19 

Dyrektor 
Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w 

Wilanowie 

Uwzględnienie w PZPWM zapisu mówiącego, że Pola 
Morysińskie są obszarem celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym. 

nieuwzględnion
y  

Plan nie wyznacza obszarów 
celu publicznego. Plan określa 
rozmieszczenie ICP zawartych 

w dokumentach wyższego 
rzędu. 

20 Wójt Gminy 
Nadarzyn 

Uwzględnienie w PZPWM systemu obszarów 
chronionych - ochrona dziedzictw kulturowego i 

zabytków. 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 
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21 
Burmistrz Gminy 

Konstancin - 
Jeziorna 

Wskazanie i określenie kierunków działań 
ograniczających negatywne oddziaływania na: tereny 

poprzemysłowe w Mirkowie - rekultywacja i rewitalizacja 
obszaru, połączona z ochroną zespołu obiektów 

poprzemysłowych dawnej Mirkowskiej Fabryki Papieru. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

22 
Burmistrz Gminy 

Konstancin - 
Jeziorna 

Ujęcie w Planie zabytkowego układu urbanistycznego i 
zespołu budowlanego miasta Konstancin-Jeziorna uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

23 
Burmistrz Gminy 

Konstancin - 
Jeziorna 

Ujęcie w Planie zespołu obiektów poprzemysłowych 
dawnej Mirkowskiej Fabryki Papieru wraz z układem 

wodnym i osiedlem robotniczym w Mirkowie 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

24 
Burmistrz Gminy 

Konstancin - 
Jeziorna 

Ujęcie w Planie zespołu pałacowo-parkowego w Oborach 
i Kawęczynie-Turowicach uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

25 
Burmistrz Gminy 

Konstancin - 
Jeziorna 

Uwzględnienie ochrony dziedzictwa kultury ludowej o 
dużym znaczeniu dla kształtowania tożsamości 

regionalnej i lokalnej - krajobrazu kulturowego i tradycji 
ludowych na obszarach kolonizacji „olęderskiej" Urzecza 

(dolina Wisły); 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 
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26 
Prezydent 

Miasta 
Ciechanów 

Wspomaganie rozwoju i wzmacnianie przestrzennych i 
historycznych walorów miasta poprzez rewitalizację 
traktu średniowiecznego, dostosowanie do celów 

artystyczno-wystawienniczych i edukacyjnych 
zabytkowych obiektów muzealnych - zamek w 

powiązaniu z muzeum romantyzmu w Opinogórze 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

27 

Krzysztof 
Bruździak - 

Stowarzyszenie 
Zwykłe     

Przyjazna I 
Bezpieczna 7-

KA 

Utworzenia Parku Kulturowego Reduta 1939 
obejmującego linię bunkrów obronnych i miejsc 

martyrologii  związanych z walkami obronnymi w 1939 
roku na Północnym Mazowszu. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zawarty w zapisach Planu.                           
Wyznaczanie parków 

kulturowych nie leży w gestii 
Samorządu Województwa 

(tworzenie parku kulturowego 
odbywa się na poziomie gminy). 

28 

Biuro 
Stołecznego 

Konserwatora 
Zabytków  

Urząd Miasta 
Stołecznego 
Warszawy 

Dane dotyczące liczby zabytków wpisanych do rejestru 
zabytków na terenie M.st. Warszawy oraz województwa 

mazowieckiego trzeba każdorazowo zweryfikować z 
Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

który posiada pełną dokumentację. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

29 

Biuro 
Stołecznego 

Konserwatora 
Zabytków  

Urząd Miasta 
Stołecznego 
Warszawy 

Uzupełnić ustalenia PZPWM o informacje, że w 
granicach m.st. Warszawy znajdują się 3 pomniki historii:  

-Historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i 
Wilanowem; 

-Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya; 
-Zespół Cmentarzy Wyznaniowych na Powązkach. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

30 

Biuro 
Stołecznego 

Konserwatora 
Zabytków  

Urząd Miasta 
Stołecznego 
Warszawy 

Uzupełnić PZPW o informację o strefie buforowej dla 
miejsca wpisanego na Listę światowego dziedzictwa 
UNESCO - Stare Miasto w Warszawie. Zasięg strefy 

proszę nanieść na załącznik mapowy dotyczący 
dziedzictwa kulturowego, zgodnie z mapą miejską, 

zakładka zabytki. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 
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31 

Biuro 
Stołecznego 

Konserwatora 
Zabytków  

Urząd Miasta 
Stołecznego 
Warszawy 

Ustalenie Planu nie uwzględniają zabytków ujętych w 
Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ). uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

32 

Biuro 
Stołecznego 

Konserwatora 
Zabytków  

Urząd Miasta 
Stołecznego 
Warszawy 

Sugeruje się, aby w zapisach Planu unikać sformułowań 
takich jak: "podniesienie ekspozycyjności obiektów 

zabytkowych, w tym obiektów przemysłowych". Nie jest 
jasne czy chodzi o adaptacje, modernizacje czy 

udostępnienie obiektów zabytkowych. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

33 

Biuro 
Stołecznego 

Konserwatora 
Zabytków  

Urząd Miasta 
Stołecznego 
Warszawy 

Sugeruje się, aby w zapisach Planu unikać sformułowań 
takich jak: "zachowanie tradycyjnych wzorców 

zabudowy". Zapis nieadekwatny dla budownictwa m. 
Warszawy, w innych lokalizacjach należy zapisywać: 

"zachowywanie zabudowy tradycyjnej". 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

34 

Biuro 
Stołecznego 

Konserwatora 
Zabytków  

Urząd Miasta 
Stołecznego 
Warszawy 

Sugeruje się, aby w zapisach Planu unikać sformułowań 
takich jak: "W porównaniu z innymi grupami zabytków w 

niezłym stanie technicznym są również obiekty 
publiczne.". Nie precyzyjne sformułowanie, nie 

obrazujące rzeczywistego stanu technicznego obiektów. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

35 

Biuro 
Stołecznego 

Konserwatora 
Zabytków  

Urząd Miasta 
Stołecznego 
Warszawy 

Ustalenia dotyczące B dziedzictwa kulturowego należy 
zmienić następująco: "Zasoby dziedzictwa kulturowego 

regionu obejmują zabytki objęte formami prawnej 
ochrony konserwatorskiej tj.: wpis do rejestru, uznanie za 
pomnik historii, utworzenie parku kulturowego (ustalenia 

ochrony w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego oraz na podstawie decyzji 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 
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administracyjnych dotyczących wydania warunków 
zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji). Zasoby te 

obejmują także elementy dziedzictwa, nieobjęte żadną z 
wymienionych powyżej form prawnej ochrony 
konserwatorskiej tj. zabytki ujęte w gminnych 

ewidencjach zabytków, uwzględnione w przepisach 
odrębnych (ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami z 2003r.) 

36 

Biuro 
Stołecznego 

Konserwatora 
Zabytków  

Urząd Miasta 
Stołecznego 
Warszawy 

W tekście Planu i na załącznikach mapowych należy 
opisywać Stare Miasto - Historyczne Centrum Warszawy 

jako zabytek o randze światowej (a nie 
międzynarodowej). Nazwę Historyczne Centrum 

Warszawy należy pisać z dużych liter, jako nazwę 
własną. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

37 

Biuro 
Stołecznego 

Konserwatora 
Zabytków  

Urząd Miasta 
Stołecznego 
Warszawy 

Skorygować zapis: "Najcenniejsze zabytki nieruchome o 
szczególnym znaczeniu dla kultury Polski (wpisane do 

rejestru zabytków lub ustanowione, jako parki kulturowe) 
zostają wyróżnione przez uznanie za pomnik historii". Do 
rangi pomnika historii (ustanowienia parku kulturowego) 

mogą być podniesione tylko zabytki indywidualnie 
wpisane do rejestru zabytków. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

38 

Biuro 
Stołecznego 

Konserwatora 
Zabytków  

Urząd Miasta 
Stołecznego 
Warszawy 

Uzupełnić zapis o zabytkach ruchomych. Zabytki 
ruchome to nie tylko wyposażenie wnętrz, ale również 
elementy przestrzeni publicznych tj. pomniki, miejsca 

pamięci, meble uliczne, czy też nagrobki. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 
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39 

Biuro 
Stołecznego 

Konserwatora 
Zabytków  

Urząd Miasta 
Stołecznego 
Warszawy 

Niezrozumiały zapis, wymieniający wśród obiektów o 
znaczeniu regionalnym Cmentarz Ewangelicko-

Augsburski, który jest elementem sześciu zabytkowych 
cmentarzy wyznaniowych, uznanych za pomnik historii w 
2014 roku. Skąd takie wyróżnienie? Ponadto zespół ten 

jest zabytkiem ogólnopolskim, a nie regionalnym. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

40 

Biuro 
Stołecznego 

Konserwatora 
Zabytków  

Urząd Miasta 
Stołecznego 
Warszawy 

Wykaz dóbr kultury współczesnej jest nieaktualny 
(załącznik nr 6).Prośba o skorygowanie zgodnie z 

załączonym do wniosku zaktualizowanym zakresem 
ochrony konserwatorskiej. Należy skorygować podany w 

Planie spis DKW i usunąć z listy obiekty ujęte w GEZ. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu zawarty w załączniku 

41 

Biuro 
Stołecznego 

Konserwatora 
Zabytków  

Urząd Miasta 
Stołecznego 
Warszawy 

Należy zmienić definicję (podana nowa): Adaptacja 
obiektu zabytkowego - to dopuszczenie przystosowania 

zabytku do współczesnych funkcji i standardów, przy 
jednoczesnym zachowaniu walorów zabytkowych 

obiektu. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

42 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Mazowieckiego 
w Warszawie, 
Departament 

Kultury, 
Promocji i 
Turystyki 

Zmiana do PZPW- zapis na str. 92 brzmiący: "ochronę i 
rozbudowę muzeów, w tym rozbudowę: Muzeum 

Kolejnictwa w Warszawie i Muzeum Kolei Wąskotorowej 
w Sochaczewie oraz powstanie Centrum Cywilizacji i 

Techniki, jako Parku Kulturowo-Techniczno-
Historycznego, Muzeum Centralnego Okręgu 

Przemysłowego na terenie dawnej Fabryki Broni oraz 
Centrum Nauki im. T. Sołtyka w Radomiu", proponuje się 
zastąpić odpowiednio: "Ochronę i popularyzację dorobku 

nauki i techniki poprzez powstanie Stacji Muzeum, 
Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego na terenie 
dawnej Fabryki Broni oraz Centrum Nauki im. T. Sołtyka 

w Radomiu". 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 
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43 

Wojewódzki 
Urząd Ochrony 

Zabytków w 
Łodzi 

Informacja o obiektach dziedzictwa kulturowego 
występujących na terenach przyległych do Województwa  

Mazowieckiego. 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu zawarty w zapisach Planu 

44 
Burmistrz 

Miasta 
Milanówka 

Niewyznaczenie na terenie miasta Milanówka parku 
kulturowego. 

 
uwzględniony  

Do uwzględnienia w części 
rekomendacji zgłoszonych przez 

samorządy lokalne.                                                               
Wyznaczanie parków 

kulturowych nie leży w gestii 
Samorządu Województwa 

(tworzenie parku kulturowego 
odbywa się na poziomie gminy). 
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Zakres merytoryczny: Ochrona przeciwpowodziowa  

Lp. Wnioskodawca Skrócona treść wniosku Sposób 
rozpatrzenia Uzasadnienie Uwagi do rozpatrzenia 

1 Prezydent Miasta 
Płocka 

Zapewnienie wysokiego stopnia zabezpieczeń 
technicznych i organizacyjnych w zakresie zdarzeń 
losowych i sytuacji kryzysowych związanych z rz. 

Wisłą (utrzymanie drożności koryta, budowa, 
przebudowa i utrzymanie wałów 

przeciwpowodziowych) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych Planu 

2 Marszałek 
Województwa 

Świętokrzyskiego 

Uwzględnienie w PZPWM wspólnych zagadnień z 
zakresu gospodarki wodnej występujących na styku z 

województwem świętokrzyskim, w tym: ochrona 
terenów zagrożonych powodzią 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych Planu 

3  Burmistrz Miasta 
i Gminy 

Piaseczno 

Pozostawienie w Planie ustaleń dotyczących poprawy 
odporności na zagrożenia naturalne (szczególnie 

zagrożenie powodzią)  
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach 

ogólnych Planu 

4  Burmistrz Miasta 
i Gminy 

Piaseczno 

Zwiększenie ilości polderów zalewowych oraz 
szczególna ochrona terenów zalewowych i dolin 

rzecznych (naturalnych tarasów zalewowych) 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach 

ogólnych Planu 
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5  Burmistrz Miasta 
i Gminy 

Piaseczno 

Wprowadzenie zakazu zamiany przeznaczenia 
gruntów, stanowiących tereny zalewowe, na cele inne 

niż rolnicze (utrzymanie łąk i pastwisk), w 
szczególności zakaz zabudowy mieszkaniowej na 

terenach zalewowych 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu 

do uwzględnienia w planowaniu 
miejscowym 

6 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie 

Ochrona przed powodzią  uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych Planu  

7 Urząd Gminy 
Włocławek 

Przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym 
związanym z funkcjonowaniem stopnia wodnego na 

Wiśle we Włocławku 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach 

ogólnych Planu  

8 Łódzki Urząd 
Wojewódzki w 

Łodzi 

Współdziałanie w sprawie ochrony 
przeciwpowodziowej na terenach szczególnego 

zagrożenia powodzią występującego w dolinach rzek - 
Bzury i Pilicy 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych Planu  

9 
Marszałek 

Województwa 
Kujawsko-

Pomorskiego 

Przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym 
związanym z funkcjonowaniem stopnia wodnego we 
Włocławku oraz ograniczenie występowania odcinka 

zatorowego w okolicach Płocka 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych Planu  
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10 Wójt Gminy 
Nadarzyn 

Uwzględnienie w PZPWM obszarów problemowych - 
urbanizacja na terenach zmeliorowanych - podtopienia 

terenów zabudowy 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach 

ogólnych Planu  

11 Wójt Gminy 
Nadarzyn 

Uwzględnienie w PZPWM obszarów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi, w tym zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe poprzez budowę zbiorników 
retencyjnych w Strzeniówce, Walendowie i rejonie wsi 

Parole 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych Planu  

12 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Wskazanie terenów położonych w zlewni rzek: Jeziorki 
(wraz z rzeką Małą i Kanałem Jeziorki -rzeka 

Zgorzała), Kanału Habdzińskiego i Wilanówki jako 
terenów przewidywanych do rozwoju małej retencji 

(ograniczanie deficytu wód powierzchniowych, 
ochrona przed okresowym podtapianiem i zalewaniem 

terenów, ochrona przed suszą) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych Planu  

13 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Przeprowadzenie programu melioracji stale 
podtapianych terenów z glebami chronionymi na 
obszarze doliny Wisły (terenów potencjalnego 

zagrożenia powodzią) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych Planu  

14 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Uwzględnienie, jako zadania priorytetowego dla 
poprawy bezpieczeństwa publicznego, modernizacji 

wałów przeciwpowodziowych Wisły i Jeziorki na 
terenie gminy Konstancin-Jeziorna 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych Planu  
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15 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Wskazanie jako inwestycja priorytetowa w ICP -
modernizacja wałów przeciwpowodziowych Wisły i 

Jeziorki na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach 

ogólnych Planu  

16 Gmina Raciąż 
Rozszerzenie map ryzyka powodziowego, map 

zagrożenia powodziowego dla terenów nad rzeką 
Raciążnicą  

nieuwzględniony 
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

Sporządzanie map zagrożenia           
i ryzyka powodziowego leży w 

kompetencjach PG Wody 
Polskie 

17 Prezydent Miasta 
Pruszkowa 

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów wzdłuż 
rzeki Utraty poprzez budowę zbiorników retencyjnych 

oraz obwałowań 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniono w zapisach 

ogólnych Planu 

18 
Urząd Miasta i 

Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Uwzględnienie modernizacji wałów 
przeciwpowodziowych Wisły i Jeziorki na terenie 

gminy Konstancin-Jeziorna. 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach 

ogólnych Planu. 
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Zakres merytoryczny: Problematyka społeczna 

Lp. Wnioskodawca Skrócona treść wniosku Sposób rozpatrzenia Uzasadnienie 
Uwagi do 

rozpatrzenia 

1 Starostwo Powiatowe  
w Wołominie 

Inwestycja pod nazwą: 
Muzeum w Ossowie roku 1920 

(gmina Wołomin i powiat 
wołomiński) 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zawarty w zapisach 
Planu 

2 Starostwo Powiatowe  
w Wołominie 

Inwestycja pod nazwą: 
zwiększenie dostępności i 

jakości usług medycznych w 
SP w Wołominie przez 
modernizację obiektów 

szpitalnych i przyszpitalnych 
oraz zakup specjalistycznego 

sprzętu medycznego z 
niezbędnym wyposażeniem 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zawarty w zapisach 
Planu 

3 Starostwo Powiatowe  
w Wołominie 

Inwestycja pod nazwą: 
budowa Powiatowego 

Centrum Pomocy Społecznej i 
Rehabilitacji 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zawarty w zapisach 
Planu  

Plan nie wskazuje 
konkretnych 
lokalizacji dla 

inwestycji 

4 Starostwo Powiatowe  
w Wołominie 

Inwestycja pod nazwą: 
budowa sali widowiskowo - 

sportowej do realizacji imprez 
masowych 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zawarty w zapisach 
Planu  

Plan nie wskazuje 
konkretnych 
lokalizacji dla 
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inwestycji 

5 Prezydent m. Siedlce 

Rozwój placówek oraz bazy 
dydaktycznej uczelni, 

infrastruktury naukowo-
badawczej, jednostek transferu 

wiedzy i technologii, 
inkubatorów 

przedsiębiorczości 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zawarty w zapisach 
Planu 

6 Prezydent m. Siedlce 

Rozwój bazy badawczo-
rozwojowej dla przemysłu w 

tym m.in. utworzenie 
Laboratorium Środowiskowego 

z Centrum Analiz Żywności i 
Diagnostyki Genetycznej przy 

UH-P w Siedlcach 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zawarty w zapisach 
Planu 

7 Prezydent m. Siedlce 

Rozwój infrastruktury edukacji 
m.in. tworzenie centrów 

kształcenia praktycznego 
uwzględniających specyfikę 
regionalnego rynku pracy w 

regionie 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zawarty w zapisach 
Planu 

8 Prezydent m. Siedlce Rozwój specjalistycznej 
infrastruktury ochrony zdrowia uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu 

zawarty w zapisach 
Planu 

9 Prezydent m. Siedlce 
Rozwój bazy kultury o 

znaczeniu ponadlokalnym dla 
Siedlec 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zawarty w zapisach 
Planu 
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10 Instytut Hematologii  
i Transfuzjologii  

Uwzględnienie w PZPWM 
rozbudowy Instytutu o budynek 
nr 3 o charakterze medyczno-

naukowym 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu  

zawarty w zapisach 
Planu 

Plan nie wskazuje 
konkretnych 
lokalizacji dla 

inwestycji 

11 Instytut Hematologii  
i Transfuzjologii  

Uwzględnienie w PZPWM 
rozbudowy Instytutu o budynek 

"Hotelu szkoleniowego dla 
Instytutu Hematologii i 

Transfuzjologii" 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zawarty w zapisach 
Planu 

Plan nie wskazuje 
konkretnych 
lokalizacji dla 

inwestycji 

12 Urząd Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna 

Wzmocnienie rangi 
uzdrowiskowej Gminy 

Konstancin - Jeziorna poprzez 
wprowadzenie działań 
stymulujących rozwój 
zakładów i urządzeń 

lecznictwa  uzdrowiskowego 
na terenie gminy 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zawarty w zapisach 
Planu  

13 Centrum Onkologii-
Instytut 

Uwzględnienie dalszej 
rozbudowy inwestycji celu 

publicznego Centrum 
Onkologii-Instytut  w 
Warszawie (przy ul. 

Roentgena 5, Roentgena 9 
oraz Wawelskiej 15) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zawarty w zapisach 
Planu                

ujęty w ICP 
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14 Prezydent Miasta Płocka 

Uwzględnienie rozszerzenia 
oferty szkolnictwa wyższego w 

mieście oraz wysoką 
elastyczność zasobów 

wykorzystywanych w edukacji 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zawarty w zapisach 
Planu  

15 Prezydent Miasta Płocka 

Poprawa bazy dla instytucji 
kultury oraz sportu i rekreacji 
uzyskana poprzez budowę 

nowoczesnej bazy dla 
instytucji kultury (m.in. 

filharmonia w Płocku, centrum 
sportów i rekreacji) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zawarty w zapisach 
Planu  

16  Burmistrz Miasta i Gminy 
Piaseczno 

Przekształcenie stacji kolei 
wąskotorowej w Piasecznie w 
Centrum Kultury o znaczeniu 

subregionalnym 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zakres działań 
pozostaje w gestii 

samorządów 
lokalnych 

17 Wójt Gminy Stare Babice 

Lokalizacja nowego szpitala o 
znaczeniu wojewódzkim lub 

ponadlokalnym na terenie lasu 
Bemowskiego. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zawarty w zapisach 
Planu  

Plan nie wskazuje 
konkretnych 
lokalizacji dla 

inwestycji. 
Inwestycja nowego 

szpitala  

18 mieszkańcy miasta i 
gminy Konstancin-

Jeziorna 

Umieszczenie w PZPWM 
zapisów mówiących o tym, że 
podstawa rozwoju gospodarki 

miasta i gminy Konstancin-
Jeziorna będzie sektor w 

zakresie lecznictwa 
uzdrowiskowego, rehabilitacji, 
usług opiekuńczych i turystyki 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zawarty w zapisach 
Planu 
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19 mieszkańcy miasta i 
gminy Konstancin-

Jeziorna 

Umieszczenie w PZPWM 
zapisów mówiących o tym, że 

Konstancin-Jeziorna jako 
uzdrowisko położone w 
sąsiedztwie Warszawy 

wykorzysta popyt na usługi w 
zakresie lecznictwa 

uzdrowiskowego, rehabilitacji, 
usług opiekuńczych i turystyki, 
które powinno się promować i 

wspomagać ich rozwój w 
różnych programach 

pomocowych 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zawarty w zapisach 
Planu 

20 Burmistrz Gminy 
Konstancin - Jeziorna 

Uwzględnienie inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym jako inwestycji 
priorytetowych dla rozwoju- 
rozwój zakładów i urządzeń 

lecznictwa uzdrowiskowego na 
terenie uzdrowiska 

Konstancin-Jeziorna 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zawarty w zapisach 
Planu 

21 Prezydent Miasta 
Ciechanów 

Rozwój szkolnictwa wyższego 
oraz wspieranie 

przedsiębiorczości w zakresie 
rozwoju warunków kształcenia 

zawodowego poprzez 
tworzenie miejsc odbywania 

praktyk zawodowych i 
tworzenie nowych miejsc pracy 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zawarty w zapisach 
Planu 
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22 Prezydent Miasta 
Ciechanów 

Rozwój lecznictwa 
specjalistycznego poprzez 

modernizację szpitala 
wojewódzkiego 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

zawarty w zapisach 
Planu                                    

ujęty w ICP 
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Zakres merytoryczny: Rewitalizacja  

Lp. Wnioskodawca Skrócona treść wniosku Sposób 
rozpatrzenia Uzasadnienie Uwagi do rozpatrzenia 

1 Prezydent 
Miasta Płocka 

Uwzględnienie zagadnienia rewitalizacji miast 
i terenów zdegradowanych, w tym terenów 

poprzemysłowych i zdegradowanych 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach 

ogólnych Planu 

2  Burmistrz 
Miasta i Gminy 

Piaseczno 

Pozostawienie w Planie ustaleń dotyczących 
wzrostu konkurencyjności miast powiatowych 

i ośrodków lokalnych o istotnym potencjale 
rozwojowym, a także wspomagania 

rewitalizacji centrów historycznych (w tym 
centrum miasta Piaseczna) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych Planu 

3 Prezydent 
Miasta 

Ciechanów 

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i 
powojskowych uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach 

ogólnych Planu 

4 
Burmistrz Miasta 

Pionki - 
Romuald 
Zawodnik 

Przygotowywanie uzbrojonych terenów oraz 
tworzenie warunków do wdrażania nowych 

technologii w oparciu o znaczące tereny 
rewitalizowane po byłych zakładach PRONIT 

nieuwzględniony 
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 
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5 
Burmistrz Miasta 

Pionki - 
Romuald 
Zawodnik 

Uwzględnienie w PZPWM, że miasto Pionki 
jest żywym podręcznikiem historii architektury 
okresu międzywojennego. Posiada zabytku 

tego okresu zarówno jeśli chodzi o 
architekturę przemysłową jak i mieszkalną, 
począwszy od okresu stylu “dworkowego”, 

architektury wzorowanej na baroku 
francuskim jak i czystego modernizmu końca 

lat 30. Unikalny kryty basen w bunkrze - jeden 
z pierwszych w Polsce (lata 30.). 

Rewitalizacja zabytków w tym szpitala z lat 
30., pałacyku dyrektora PROTA (budynek 

wojewódzkiej biblioteki pedagogicznej) 
powinna być elementem planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych Planu 

6 
Burmistrz Miasta 

Pionki - 
Romuald 
Zawodnik 

Uwzględnienie w PZPWM rewitalizacji 
budynku zabytkowej ciepłowni pod obiekt 

sztuki wielkogabarytowej jako centrum sztuki 
nowoczesnej wraz z Orońskiem i Elektrownia 

w Radomiu. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych Planu 
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Zakres merytoryczny: Tereny zamknięte 
 

Lp. Wnioskodawca Skrócona treść wniosku Sposób 
rozpatrzenia Uzasadnienie Uwagi do 

rozpatrzenia 

1 Urząd Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna 

Uwzględnienie w PZPWM terenu zamkniętego w 
Klarysewie, ustanowionego decyzją Szefa Kancelarii 

Prezydenta RP 
uwzględniony     

2 Prezes Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego 

W dniu 19 września 2014 r. Minister Infrastruktury i 
Rozwoju zatwierdził plan generalny dla lotniska 
Radom-Sadków. W dniu 12 października 2016 r. 

Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził plan 
generalny dla Lotniska Chopina w Warszawie. 

Zgodnie z art. 55 ust. 8 ustawy z dnia 03.07.2002 r. 
Prawo lotnicze plan generalny po zaopiniowaniu 
przez Prezesa ULC oraz po uzgodnieniu z MON i 

MRR podlega zatwierdzeniu przez ministra 
transportu w zakresie zgodności z polityką 

transportową kraju. Zgodnie z art. 55 ust. 9 ww. 
ustawy dla terenów objętych planem generalnym 
sporządzenie MPZP - zgodnego z zatwierdzonym 

planem generalnym - jest obowiązkowe z 
uwzględnieniem przepisów dotyczących terenów 

zamkniętych. Jeżeli teren zamknięty objęty planem 
generalnym utraci status terenu zamkniętego 

sporządzenie MPZP zgodnego z zatwierdzonym 
planem generalnym dla tego terenu jest 

obowiązkowe 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   
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3 Wojewódzki Sztab 
Wojskowy w 
Warszawie 

Uwzględnienie w Planie ustaleń KPZK i  strategii 
rozwoju województwa uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu  

4 Wojewódzki Sztab 
Wojskowy w 
Warszawie 

Określić w szczególności granice terenów 
zamkniętych i ich stref ochronnych uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu  

5 Wojewódzki Sztab 
Wojskowy w 
Warszawie 

Określić rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu ponadlokalnym uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu  
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6 Wojewódzki Sztab 
Wojskowy w 
Warszawie 

Uwzględnienie w treści PZPWM informacji 
dotyczących: lotniska wojskowego Mińsk Mazowiecki 
(kompleks wojskowy nr 6033) oraz jego powierzchni 

ograniczających, lotniska wojskowego Radom-
Sadków (kompleks wojskowy nr 6087) oraz jego 
powierzchni ograniczających; części powierzchni 

ograniczających lotniska wojskowego Dęblin 
(kompleks wojskowy nr 6051); lądowiska 

wojskowego Warszawa (kompleks wojskowy nr 
6077) oraz jego powierzchni ograniczających 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

7 Wojewódzki Sztab 
Wojskowy w 
Warszawie 

Umieszczenie w omawianym dokumencie 
planistycznym wymogu zgłaszania do Szefostwa 

Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP  
wszelkich projektowanych obiektów stałych oraz 

tymczasowych o wysokości równej i wyższej od 50 m 
n.p.t. przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na 

budowę 

nieuwzględniony nie dotyczy zakresu 
planu   

8 Wojewódzki Sztab 
Wojskowy w 
Warszawie 

Uwzględnienie  wykazu nieruchomości gruntowych 
stanowiących tereny zamknięte resortu obrony 

narodowej oraz wykazu stref ochronnych terenów 
zamkniętych 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   
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9 

Świętokrzyski Urząd 
Wojewódzki w 

Kielcach, Wydział 
Bezpieczeństwa i 

Zarządzania 
Kryzysowego 

Nie zgłasza się potrzeb w zakresie  przedsięwzięć 
obrony cywilnej uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

10 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 

Administracji 
(Departament 

Bezpieczeństwa) do 
Dariusz Komornicki 
Naczelnik Wydziału 

Administracyjno-
Gospodarczego 

Komendy Stołecznej 
Policji 

Wykaz terenów zamkniętych, który ma stanowić 
załącznik do PZPWM uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu  

11 Centrum Szkolenia 
Policji  

Dot. nieścisłości polegającej na nieprawidłowym 
oznaczeniu numeracji ulicy posiadanych działek 

gruntu i jej powierzchni (Wykaz terenów zamkniętych 
Komendy Głównej Policji) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

12 

Komenda 
Wojewódzka Policji z 
siedzibą w Radomiu 
Wydział Inwestycji i 

Remontów 

Informacja, że terenem zamkniętym jest teren 
nieruchomości zabudowanej znajdującej się w 

trwałym zarządzie KWP zs. w Radomiu przy ul. 11-
go Listopada 37/59 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   
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13 
Komenda Stołeczna 

Policji Wydział 
Administracyjno-

Gospodarczy 

Aktualny wykaz terenów zamkniętych wg stanu na 
dzień 01.01.2017 r. uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

14 Wojewódzki Sztab 
Wojskowy w 
Warszawie 

Ustalenie strefy ochronnej kompleksu wojskowego 
K-496 Komorowo uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

15 Burmistrz Gminy 
Konstancin - Jeziorna 

Uwzględnienie w PZPWM terenu zamkniętego w 
Klarysewie, ustanowionego decyzją Szefa Kancelarii 

Prezydenta RP 
uwzględniony     
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Zakres merytoryczny: Turystyka i sport 

Lp. Wnioskodawca Skrócona treść wniosku Sposób 
rozpatrzenia Uzasadnienie Uwagi do rozpatrzenia 

1 Starostwo 
Powiatowe w 

Wołominie 

Inwestycja pod nazwą: budowa punktów 
kąpieliskowych wraz z infrastrukturą na rzekach: 

Długa, Czarna, Rządza, Osownica 
uwzględniony  

zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu 

2 Starostwo 
Powiatowe w 

Wołominie 

Inwestycja pod nazwą: budowa stanic wodnych na 
rzekach: Czarna, Rządza, Liwiec, Osownica uwzględniony  

zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu 

3 Prezydent m. 
Siedlce 

Rozwój bazy turystycznej oraz centrów wypoczynku, 
sportu, rekreacji i rozrywki, w tym poprzez możliwość 

wykorzystania Rezerwatu "Stawy Siedleckie" do celów 
rekreacyjnych 

uwzględniony  
zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu 

4 
Urząd Miasta i 

Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Wskazanie obszaru gminy Kontancin-Jeziorna, jako 
obszaru turystyki uzdrowiskowej, przyrodniczej i 

kulturowej oraz sportu i rekreacji z wykorzystaniem 
potencjału uzdrowiska Konstancin - Jeziorna 

uwzględniony 
zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu 

5 
Urząd Miasta i 

Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Wskazanie obszaru gminy Kontancin-Jeziorna  jako 
obszaru rozwoju turystyki uzdrowiskowej, przyrodniczej 

i kulturowej oraz sportu i rekreacji z wykorzystaniem 
potencjału dziedzictwa historycznego 

uwzględniony 
zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu 
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6 
Urząd Miasta i 

Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Wskazanie obszaru gminy Kontancin-Jeziorna jako 
obszaru turystyki uzdrowiskowej, przyrodniczej i 

kulturowej oraz sportu i rekreacji z wykorzystaniem 
potencjału przyrodniczego lasów Chojnowsko-

Oborskich i zlewni rzeki Jeziorki 

uwzględniony 
zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu 

7 
Urząd Miasta i 

Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Wskazanie obszaru gminy Kontancin-Jeziorna jako 
obszaru turystyki uzdrowiskowej, przyrodniczej i 

kulturowej oraz sportu i rekreacji z wykorzystaniem 
regionalnych ścieżek rowerowych łączących obszary o 
najwyższych wartościach kulturowych i historycznych 
w skali aglomeracji (Warszawa, Konstancin-Jeziorna, 

Piaseczno, Góra Kalwaria, Czersk) 

uwzględniony 
zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu 

8 
Urząd Miasta i 

Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Wskazanie obszaru gminy Kontancin-Jeziorna jako 
obszaru turystyki uzdrowiskowej, przyrodniczej i 

kulturowej oraz sportu i rekreacji z wykorzystaniem 
sezonowych przepraw promowych pomiędzy 

Konstancinem-Jeziorną, Józefowem i Karczewem w 
Ciszycy, Gassach i Dębówce 

uwzględniony 
zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu 

9 
Urząd Miasta i 

Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Wskazanie obszaru gminy Kontancin-Jeziorna  jako 
obszaru turystyki uzdrowiskowej, przyrodniczej i 

kulturowej oraz sportu i rekreacji z wykorzystaniem 
dróg wodnych, w tym trasy tramwaju wodnego 

Warszawa - Konstancin-Jeziorna - Góra Kalwaria - 
Czersk 

uwzględniony 
zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu 

10 Urząd Gminy 
Puszcza Mariańska 

Ujęcie inwestycji "PARK OF POLAND", której fragment 
będzie znajdował się na terenie gminy Puszcza 

Mariańska 
uwzględniony 

zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu  
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11 Gmina 
Garbatka-Letnisko 

wpisanie  inwestycji z zakresu infrastruktury sportowej 
pn "budowa hali sportowej w miejscowości Garbatka-
Letnisko" jako inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym 

uwzględniony 
zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu  
Plan nie wskazuje konkretnych 

lokalizacji dla inwestycji. 

12 Gmina 
Garbatka-Letnisko 

wpisanie   inwestycji z zakresu gospodarki wodnej pn. 
"Modernizacja terenu GOW "Polanka"" jako inwestycji 

o znaczeniu ponadlokalnym 
uwzględniony 

zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu  
Plan nie wskazuje konkretnych 

lokalizacji dla inwestycji. 

13 Marszałek 
Województwa 

Świętokrzyskiego 

Wypromowanie transgranicznego rejonu 
turystycznego, obejmującego atrakcyjne turystycznie 

obszar gmin w czworoboku Końskie - Skarżysko-
Kamienna - Szydłowiec - Przysucha 

uwzględniony 
zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu  

14 Marszałek 
Województwa 

Świętokrzyskiego 

Uatrakcyjnienie turystycznego szlaku kolei 
wąskotorowej Starachowice - Iłża uwzględniony 

zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu  

15 Marszałek 
Województwa 

Świętokrzyskiego 

Oznakowanie atrakcji turystycznych wzdłuż dróg 
krajowych nr 7 i nr 9 uwzględniony 

zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu  
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16 Marszałek 
Województwa 

Świętokrzyskiego 

Wspólna polityka prowadząca do rozwoju 
agroturystyki, ekoturystyki i krajoznawstwa uwzględniony 

zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu  

17 Marszałek 
Województwa 

Świętokrzyskiego 

Współpraca międzywojewódzka w celu aktywizacji 
turystycznej obszarów stykowych ze względu na 
występowanie w strefie przygranicznej dużych 

kompleksów leśnych (szczególnie w części zachodniej 
i centralnej obszaru transgranicznego), licznych 

małych zbiorników wodnych oraz projektowanych 
większych zbiorników wodnych, a także rozbudowaną 
sieć pieszych i rowerowych szklaków turystycznych (w 
tym przebieg międzynarodowej trasy rowerowej Berlin 

- Lwów) 

uwzględniony 
zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu  

18 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie 

Koordynacja przebiegu tras i szlaków turystycznych uwzględniony 
zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu 

19 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie 

Wspólne działania przy utworzeniu szlaków 
rowerowych: Eurovelo 11 oraz wiślanego uwzględniony 

zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu 
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20 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie 

Wykorzystanie Wisły jako turystycznego szlaku 
wodnego uwzględniony 

zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu 

21 Wójt Gminy Stare 
Babice 

Uwzględnienie w PZPWM dobiegającej końca 
inwestycji polegającej na formowaniu bryły 

składowiska "Radiowo" z szeregiem urządzeń 
sportowo-rekreacyjnych.  Po zakończeniu budowy tego 

obiektu będzie on miał znaczenie ponadlokalne i 
powinien być uwzględniony w odpowiedniej części 

PZPWM 

uwzględniony 
zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu 

22 Urząd Gminy 
Włocławek 

Uwzględnienie działań o znaczeniu ponadregionalnym 
dotyczących współpracy gminy Włocławek z gminami 
sąsiednimi z województwa mazowieckiego w zakresie 

wspólnych działań zarówno promocyjnych jak i 
inwestycyjnych mających na celu wzrost znaczenia 

turystycznego Zbiornika Włocławskiego i jego 
otoczenia 

uwzględniony 
zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty zapisach Planu 

23 Łódzki Urząd 
Wojewódzki w Łodzi 

Współpraca pomiędzy województwami poprzez rozwój 
i kształtowanie powiązań infrastrukturalnych w zakresie 

turystyki 
uwzględniony 

zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu 

24 
Marszałek 

Województwa 
Kujawsko-

Pomorskiego 

Integracja działań na rzecz wspierania rozwoju 
turystyki z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego i 

kulturowego, a zwłaszcza: współpraca przy 
wytyczaniu, urządzaniu i promocji następujących 

szlaków rowerowych: Trasa Bursztynowa 
(transeuropejska), międzynarodowy szlak EuroVelo R-

2, Wiślana Trasa Rowerowa i VeloMazovia 

uwzględniony 
zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu 
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25 
Marszałek 

Województwa 
Kujawsko-

Pomorskiego 

Integracja działań na rzecz wspierania rozwoju 
turystyki z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego i 

kulturowego, a zwłaszcza: współpraca w zakresie 
wspólnych działań promocyjnych, inwestycyjnych, 

organizacyjnych mających na celu wzrost znaczenia 
turystycznego Zbiornika Włocławskiego i jego 

otoczenia 

uwzględniony 
zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu 

26 Zarząd 
Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM europejskiej trasy rowerowej 
Euro Velo R 11 (Grecja-Norwegia) uwzględniony 

zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu  

27 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Wzmocnienie rangi uzdrowiska Konstancin-Jeziorna w 
rozwoju funkcji społecznych, rekreacyjnych oraz 
turystyki w obszarze aglomeracji warszawskiej 

uwzględniony 
zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu 

28 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Wskazanie obszaru gminy Konstancin-Jeziorna, jako 
obszaru rozwoju turystyki uzdrowiskowej, przyrodniczej 

i kulturowej oraz sportu i rekreacji z wykorzystaniem: 
potencjału uzdrowiska Konstancin-Jeziorna 

uwzględniony 
zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu 

29 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Wskazanie obszaru gminy Konstancin-Jeziorna, jako 
obszaru rozwoju turystyki uzdrowiskowej, przyrodniczej 

i kulturowej oraz sportu i rekreacji z wykorzystaniem: 
potencjału dziedzictwa historycznego (w tym: 

zabytkowego zespołu urbanistyczno-budowlanego 
miasta Konstancin-Jeziorna, zespołu obiektów 

poprzemysłowych dawnej Mirkowskiej Fabryki Papieru 
wraz z układem wodnym i osiedlem robotniczym w 

uwzględniony 
zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu 
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Mirkowie, zespołu pałacowo-parkowego w Oborach i 
Kawęczynie-Turowicach) 

30 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Wskazanie obszaru gminy Konstancin-Jeziorna, jako 
obszaru rozwoju turystyki uzdrowiskowej, przyrodniczej 

i kulturowej oraz sportu i rekreacji z wykorzystaniem: 
potencjału przyrodniczego lasów Chojnowsko-

Oborskich i rzeki Jeziorki 

uwzględniony 
zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu 

31 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Wskazanie obszaru gminy Konstancin-Jeziorna, jako 
obszaru rozwoju turystyki uzdrowiskowej, przyrodniczej 

i kulturowej oraz sportu i rekreacji z wykorzystaniem:  
regionalnych ścieżek rowerowych łączących obszary o 
najwyższych wartościach kulturowych i historycznych 
w skali aglomeracji (Warszawa, Konstancin-Jeziorna, 

Piaseczno, Góra Kalwaria, Czersk) 

uwzględniony 
zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu 

32 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Wskazanie obszaru gminy Konstancin-Jeziorna, jako 
obszaru rozwoju turystyki uzdrowiskowej, przyrodniczej 

i kulturowej oraz sportu i rekreacji z wykorzystaniem: 
sezonowych przepraw promowych pomiędzy 

Konstancinem-Jeziorną, Józefowem, i Karczewem w 
Ciszycy, Gassach i Dębowce 

uwzględniony 
zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu 

33 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Wskazanie obszaru gminy Konstancin-Jeziorna, jako 
obszaru rozwoju turystyki uzdrowiskowej, przyrodniczej 

i kulturowej oraz sportu i rekreacji z wykorzystaniem: 
dróg wodnych, w tym trasy tramwaju wodnego 

Warszawa - Konstancin-Jeziorna - Góra Kalwaria - 
Czersk 

uwzględniony 
zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu 
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34 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Wskazanie obszaru gminy Konstancin-Jeziorna, jako 
obszaru rozwoju turystyki uzdrowiskowej, przyrodniczej 

i kulturowej oraz sportu i rekreacji z wykorzystaniem: 
planowanego ośrodka kultury, nauki i nowych 

technologii z wykorzystaniem ponad 200-letniej tradycji 
produkcji papieru na poprzemysłowych terenach 

Mirkowa 

uwzględniony 
zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu 

35 
Krzysztof Bruździak 

- Stowarzyszenie 
Zwykłe     Przyjazna 
I Bezpieczna 7-KA 

Zagospodarowanie szlaku turystycznego 
zrewitalizowanego zabytkowego układu 

przestrzennego Mławskiej Kolei Dojazdowej na 
odcinku Mława-Maków Mazowiecki w ramach pasma 

przyrodniczo-kulturowego na bazie istniejących 
obiektów zabytkowych, dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego celem aktywizacji wiejskich i  miejskich 
obszarów funkcjonalnych poprzez przywrócenie ruchu 

turystycznego w oparciu o renowację i remont 
istniejących zabytków techniki 

uwzględniony 
zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu 

36 Burmistrz Miasta 
Pionki - Romuald 

Zawodnik 

wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez 
budowę szlaku turystycznego COP w Pionkach uwzględniony 

zgodny z 
celami i 

kierunkami 
planu 

zawarty w zapisach Planu 
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Zakres merytoryczny: Energetyka (z wyłączeniem wniosków dotyczących oprotestowanych linii 
elektroenergetycznych najwyższych napięć) 
 

Lp. Wnioskodawca Skrócona treść wniosku Sposób 
rozpatrzenia Uzasadnienie Uwagi do rozpatrzenia 

1 

Biuro Rozwoju 
Infrastruktury 

Departament Rozwoju 
Polska Spółka 

Gazownictwa sp. z o.o. 
Centrala Spółki  Polska 
Spółka Gazownictwa sp. 

z o.o. 

Usunięcie z rozdziału III, podrozdziału 2.4 (str. 68) 
zapisu "budowa gazociągu DN 500 do Radomia - 

odgałęzienie od magistrali Wronów-Rembelszczyzna 
(zlokalizowane częściowo równolegle do istniejących 

gazociągów wysokiego ciśnienia - trasa w trakcie 
analiz lokacyjnych), umożliwiające m.in. zasilenie 

elektrowni w Kozienicach.”, z uwzględnieniem korekty 
ma mapie nr 9 (str. 67) oraz w rozdziale V, w 

podrozdziale 3 (str. 167) 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

ICP rozmieszczone 
orientacyjnie 

2 Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. 

Uzupełnienie spisu zadań w rozdziale III, podrozdziale 
2.4 (str. 66, 68) o zapisy dotyczące modernizacji 
(rozbudowy) istniejącego gazociągu wysokiego 

ciśnienia z Rembelszczyzny w kierunku Białegostoku 
(do wysokości odgałęzienia w kierunku Ostrołęki), z 

uwzględnieniem korekty ma mapie nr 9 (str. 67) 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. rozwoju 

systemu dystrybucyjnego 
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3 Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. 

Uzupełnienie spisu zadań w rozdziale III, podrozdziale 
2.4 (str. 66, 68) o zapisy dotyczące modernizacji 
(rozbudowy) istniejącego gazociągu wysokiego 

ciśnienia relacji Gończyce – Siedlce (od połączenia z 
gazociągiem w/c relacji Wronów – Rembelszczyzna na 

terenie powiatu garwolińskiego  do końcówki 
gazociągu zlokalizowanej w południowej części miasta 

Siedlce),  z uwzględnieniem korekty ma mapie nr 9 
(str. 67) 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. rozwoju 

systemu dystrybucyjnego 

4 Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. 

Usunięcie z rozdziału III, podrozdziału 2.4 (str. 68) 
zapisu „budowa gazociągu podwyższonego średniego 
ciśnienia : Rojków (gmina Poświętne) – Stanisławów – 

Królewiec (gmina Mińsk Mazowiecki), na terenie 
powiatów: wołomińskiego i mińskiego” – inwestycja 

została zrealizowana 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu   

5 Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. 

Uaktualnienie trasy przebiegu projektowanego 
gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Polska – Litwa, 

zgodnie z informacją pozyskaną od OGP GAZ-
SYSTEM SA. Dotyczy  map nr: 9, 19 oraz tabeli 7 w 

pkt. 29 (str. 116). - korekta spisu gmin na trasie 
gazociągu 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

ICP rozmieszczone 
orientacyjnie 

6 Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. 

Uwzględnienie w rozdziale 7 (str. 277) PZPWM zapisu 
dot. składu sieci dystrybucyjnych, który obejmuje 

gazociągi: wysokiego, podwyższonego średniego, 
średniego i niskiego ciśnienia. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu   

7 Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. 

Uzupełnienie zaznaczonych w rozdziale 7, mapa Z.27 
(str. 278) gazociągów wysokiego ciśnienia o 

ograniczonej rezerwie przepustowości o gazociąg 
relacji Sękocin – Lubienia wraz z odgałęzieniami: 
Szczęsna – Czaplinek, Falęcice – Niemojewice 

(Warka), Figietów – Kozienice. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych planu 
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8 Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. 

Nie oznaczanie na mapie Z.27 (str. 278) gazociągu 
wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna – 

Białystok jako gazociągu o ograniczonej rezerwie 
przepustowości. Na tym gazociągu, na terenie woj. 
mazowieckiego na odcinku Wólka Radzymińska- 

Wysokie Mazowieckie, brak jest ograniczeń rezerw 
przepustowości, ograniczenia występują  na terenie 
woj. podlaskiego (odcinek Wysokie Mazowieckie - 

Białystok). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych planu 

9 Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. 

Usunięcie w rozdziale III, podrozdziale 2.4. (Mapa nr 9, 
str.67) oraz w rozdziale 7 (Mapa nr Z.27 str. 278) 

zapisu dot. planowanego odcinka gazociągu 
stanowiącego obwodnicę miasta Siedlce (od strony 
wschodniej). Jednocześnie należy przedstawić ten 
fragment na mapie Z.27 tak samo, jak pokazano na 

mapie nr 9. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu   

10 Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. 

Zmiana opisu i przebiegu gazociągu wysokiego 
ciśnienia DN 300 Sękocin – Lubienia, należącego do 

PSG (załącznik nr 7,str. 352) . Gazociąg ten nie 
przebiega przez gminę Raszyn, dodatkowo zaś 

przebiega przez gminę Brody. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w złączniku do 
Planu 

11 Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. 

Zmiana opisu i przebiegu gazociągu wysokiego 
ciśnienia DN 300 Bronowo – Sierpc, należącego do 

PSG (załącznik nr 7,str. 352). Gazociąg ten powinien 
byś opisany jako DN 300/100 Bronowo – 

Sierpc/Mochowo, zatem należy uwzględnić również 
przebieg gazociągu przez gminę Mochowo. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w złączniku do 
Planu 

12 Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. 

Zmiana opisu i przebiegu gazociągu wysokiego 
ciśnienia DN 200 Ostrów Mazowiecka – Ostrołęka - 

Kadzidło, należącego do PSG (załącznik nr 7,str. 352). 
Gazociąg ten powinien byś opisany jako DN 

200/150/100 Ostrów Mazowiecka – Ostrołęka – 
Kadzidło/Baranowo, zatem należy uwzględnić również 

przebieg gazociągu przez gminę Baranowo. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w złączniku do 
Planu 
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13 Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. 

Zmiana opisu i przebiegu gazociągu wysokiego 
ciśnienia DN 200/150 Gończyce – Łuków – Siedlce, 

należącego do PSG  (załącznik nr 7,str. 352). 
Gazociąg ten dodatkowo przebiega przez gminy Wola 

Mysłowska, Stanin, Łuków. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w złączniku do 
Planu 

14 Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. 

Zmiana opisu i przebiegu gazociągu wysokiego 
ciśnienia DN 200/150/100 Puznówka – Stoczek 

Łukowski, należącego do PSG  (załącznik nr 7,str. 
352). Gazociąg ten powinien byś opisany jako DN 

200/150/100 Puznówka – Stoczek Łukowski/Miastków 
Kościelny/Latowicz/Wodynie, zatem należy uwzględnić 

również przebieg gazociągu przez gminy: Miastków 
Kościelny, Latowicz i Wodynie. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w złączniku do 
Planu 

15 Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. 

Zmiana opisu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 
200/150/100 Proszew – Sokołów Podlaski, Węgrów, 

należącego do PSG  (załącznik nr 7,str. 352). 
Gazociąg ten należy opisać jako DN 200/150 Proszew 

– Sokołów Podlaski, Węgrów. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w złączniku do 
Planu 

16 Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. 

Dodanie do załącznika nr 7opisu i przebiegu gazociągu 
wysokiego ciśnienia DN 150 Hołowczyce – Biała 
Podlaska, należący do PSG (str. 352-353) - teren 

gminy Sarnaki 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w złączniku do 
Planu 

17 Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. 

Dodanie do załącznika nr 7 opisu i przebiegu 
gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 Człekówka - 
Stojadła, należącego do PSG (str. 352-353).- teren 

gminy Kołbiel, Mińsk Maz., miasta Mińsk Maz. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w złączniku do 
Planu 
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18 Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. 

Dodanie do załącznika nr 7 opisu i przebiegu 
gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 Budy 

Siennickie - Pułtusk, należącego do PSG (str. 352-353) 
- teren gminy Nasielsk, miasta Nasielsk, gminy 

Pokrzywnica, gminy Pułtusk, miasta Pułtusk 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w złączniku do 
Planu 

19 Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. 

Dodanie do załącznika nr 7 opisu i przebiegu 
gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 Uniszki 

Zawadzkie – Lidzbark Welski, należącego do PSG (str. 
352-353) - teren gminy Wieczfnia Kościelna 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w złączniku do 
Planu 

20 Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. 

Dodanie do załącznika nr 7 opisu i przebiegu 
gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 Falęcice – 

Niemojewice (Warka), należącego do PSG (str. 352-
353) - teren gminy Promna, Warka, miasto Warka 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w złączniku do 
Planu 

21 Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. 

Dodanie do załącznika nr 7 opisu i przebiegu 
gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 Skarżysko 

Kamienna - Szydłowiec, należącego do PSG (str. 352-
353) - teren miasta i gminy Szydłowiec. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w złączniku do 
Planu 

22 Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA 

Ujęcie w projekcie Planu informacji o zamierzeniach 
rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej  dotyczącej 
budowy linii 400 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki 

(przedsięwzięcie w fazie realizacji). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

ICP rozmieszczone 
orientacyjnie 

23 Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA 

Ujęcie w projekcie Planu informacji o zamierzeniach 
rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej  dotyczącej 

budowy linii 400 kV relacji Kozienice – Siedlce 
Ujrzanów (przedsięwzięcie w fazie realizacji). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu   
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24 

Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA Ujęcie w projekcie Planu informacji  o zamierzeniach 

rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej  dotyczącej 
budowy linii 400 kV relacji Ostrołęka – Stanisławów, 
wraz z wyprowadzeniem do stacji 400(220)/110 kV 

Wyszków (przedsięwzięcie w fazie realizacji). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

ICP rozmieszczone 
orientacyjnie 

25 

Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA 

Ujęcie w projekcie Planu informacji o zamierzeniach 
rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej dotyczącej 

budowy linii 400 kV relacji Kozienice – Ołtarzew 
(przedsięwzięcie w fazie realizacji). Nowa trasa linii 
zostanie doprecyzowana po opracowaniu studium 

wykonalności w 2018 r. Zakładany termin 
wybudowania linii – po 2025 r. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

ICP rozmieszczone 
orientacyjnie 

26 
Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne SA 
Ujęcie w projekcie Planu informacji o zamierzeniach 
rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej dotyczącej 

budowy linii 400 kV relacji Kozienice – Miłosna 
(przedsięwzięcie w fazie realizacji). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

ICP rozmieszczone 
orientacyjnie 

27 

Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA 

Ujęcie w projekcie Planu informacji  o zamierzeniach 
rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej dotyczącej 
budowy linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN 

pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, 
pomiędzy nacięciami linii Stanisławów – Narew, 

Stanisławów – Siedlce Ujrzanów, Kozienice – Siedlce 
Ujrzanów. (przedsięwzięcie w fazie realizacji). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

ICP rozmieszczone 
orientacyjnie 

28 

Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA 

Ujęcie w projekcie Planu informacji o zamierzeniach 
rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej dotyczącej 

modernizacji linii 400 kV relacji Grudziądz Węgrowo – 
Płock w celu dostosowania do zwiększonych 

przesyłów mocy (przedsięwzięcie w fazie 
przedinwestycyjnej). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. rozwoju 
systemu przesyłowego 
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29 

Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA 

Ujęcie w projekcie Planu informacji o zamierzeniach 
rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej dotyczącej 
modernizacji linii 400 kV relacji Płock – Ołtarzew w 

celu dostosowania do zwiększonych przesyłów mocy 
(przedsięwzięcie w fazie przedinwestycyjnej). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. rozwoju 
systemu przesyłowego 

30 

Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA 

Ujęcie w projekcie Planu informacji o zamierzeniach 
rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej dotyczącej 

modernizacji linii 220 kV relacji Ołtarzew - Mory w celu 
dostosowania do większych przesyłów mocy 

(przedsięwzięcie w fazie realizacji). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. rozwoju 
systemu przesyłowego 

31 
Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne SA 
Ujęcie w projekcie Planu informacji o zamierzeniach 
rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej dotyczącej 

modernizacji linii 220 kV relacji Kielce – Rożki 
(przedsięwzięcie w fazie realizacji). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

ICP rozmieszczone 
orientacyjnie 

32 
Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne SA 
Ujęcie w projekcie Planu informacji o zamierzeniach 
rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej dotyczącej 
modernizacji linii 220 kV relacji Kozienice – Rożki 

(przedsięwzięcie w fazie realizacji). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

ICP rozmieszczone 
orientacyjnie 

33 
Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne SA 
Ujęcie w projekcie Planu informacji o zamierzeniach 
rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej dotyczącej 
budowy stacji elektroenergetycznej 400(220)/110 kV 

Wyszków (przedsięwzięcie w fazie realizacji). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

ICP rozmieszczone 
orientacyjnie 

34 

Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA 

Ujęcie w projekcie Planu informacji o zamierzeniach 
rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej dotyczącej 

budowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV 
Warszawa Żerań (Praga) wraz z wprowadzeniem linii 

220 kV Miłosna - Mory (przedsięwzięcie w fazie 
realizacji). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

ICP rozmieszczone 
orientacyjnie 

35 
Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne SA 
Ujęcie w projekcie Planu informacji o zamierzeniach 
rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej dotyczącej 
rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV 

Płock (przedsięwzięcie w fazie realizacji). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. rozwoju 
systemu przesyłowego 



167 
 

36 

Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA 

Ujęcie w projekcie Planu informacji o zamierzeniach 
rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej dotyczącej 
rozbudowy i modernizacji stacji elektroenergetycznej 
400/220/110 kV Kozienice w zakresie rozdzielni 400 

kV (przedsięwzięcie w fazie realizacji). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. rozwoju 
systemu przesyłowego 

37 

Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA 

Ujęcie w projekcie Planu informacji o zamierzeniach 
rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej dotyczącej 

rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV 
Kozienice w związku z przyłączeniem bloku nr 11 

ENEA wytwarzanie Sp. z o.o. (przedsięwzięcie w fazie 
realizacji). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. rozwoju 
systemu przesyłowego 

38 

Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA Ujęcie w projekcie Planu informacji o zamierzeniach 

rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej dotyczącej 
modernizacji stacji elektroenergetycznej 400/220/110 
kV Kozienice w zakresie rozdzielni 220 kV i 100 kV 

(przedsięwzięcie w fazie przedinwestycyjnej). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. rozwoju 
systemu przesyłowego 

39 

Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA 

Ujęcie w projekcie Planu informacji o zamierzeniach 
rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej  dotyczącej 

rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400 kV 
Stanisławów (przedsięwzięcie w fazie realizacji). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

ICP rozmieszczone 
orientacyjnie 

40 
Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne SA 
Ujęcie w projekcie Planu informacji o zamierzeniach 
rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej dotyczącej 
rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV 

Siedlce Ujrzanów (przedsięwzięcie w fazie realizacji) 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. rozwoju 
systemu przesyłowego 

41 

Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA 

Ujęcie w projekcie Planu informacji o zamierzeniach 
rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej dotyczącej 
rozbudowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV 

Piaseczno w zakresie rozdzielni 220 kV 
(przedsięwzięcie w fazie realizacji). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. rozwoju 
systemu przesyłowego 
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42 
Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne SA 
Ujęcie w projekcie Planu informacji o zamierzeniach 
rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej dotyczącej 

rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV 
Ostrołęka – etap II (przedsięwzięcie w fazie realizacji). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

ICP rozmieszczone 
orientacyjnie 

43 
Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne SA 
Ujęcie w projekcie Planu informacji o zamierzeniach 
rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej dotyczącej 
modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/110 kV 
Rożki (przedsięwzięcie w fazie przedinwestycyjnej). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. rozwoju 
systemu przesyłowego 

44 

Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA 

Ujęcie w projekcie Planu informacji o zamierzeniach 
rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej dotyczącej 
rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV 

Mościska (przedsięwzięcie w fazie 
przedinwestycyjnej). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. rozwoju 
systemu przesyłowego 

45 

Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA 

Ujęcie w projekcie Planu informacji o zamierzeniach 
rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej dotyczącej 
rozbudowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV 
Mory w zakresie rozdzielni 110 kV dla przyłączenia 

PKP Energetyka (przedsięwzięcie w fazie realizacji). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. rozwoju 
systemu przesyłowego 

46 

Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA Ujęcie w projekcie Planu informacji o zamierzeniach 

rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej  dotyczącej 
rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV 

Miłosna (przedsięwzięcie w fazie realizacji). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. rozwoju 
systemu przesyłowego 

47 

Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA 

Ujęcie w projekcie Planu informacji o zamierzeniach 
rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej dotyczącej 
rozbudowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV 

Sochaczew (przedsięwzięcie w fazie 
przedinwestycyjnej) 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. rozwoju 
systemu przesyłowego 

48 

Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA 

Ujęcie w projekcie Planu informacji o zamierzeniach 
rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej dotyczącej 
budowy nowych punktów redukcyjnych NN/100 kV 

(przedsięwzięcie na etapie prac analitycznych i 
koncepcyjnych) 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. rozwoju 
systemu przesyłowego 
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49 

Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA 

Ujęcie w projekcie Planu informacji o zamierzeniach 
rozwojowych Krajowej Sieci Przesyłowej dotyczącej 

przyłączenia elektrowni jądrowej do KSE 
(przedsięwzięcie na etapie wstępnych prac 

analitycznych).  Na obszarze woj. mazowieckiego 
konieczna będzie przebudowa istniejącej linii 400 kV 

Grudziądz - Płock 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. rozwoju 
systemu przesyłowego 

50 PGNiG Termika SA 

Zmiana zapisu w PZPWM, w punkcie III, podpunkcie 
2.4 (str. 63). W akapicie „W zakresie rozwoju i 

dywersyfikacji źródeł energii i paliw Plan ustala: (….)” 
zamiast treści „rozbudowę i modernizację istniejących 
elektrociepłowni i ciepłowni, w tym przede wszystkim 

elektrociepłowni (EC) warszawskich: Żerań i Siekierki, 
z przystosowaniem do wykorzystania paliw 
niskoemisyjnych, głównie gazu ziemnego i 

odnawialnych źródeł energii (…)” prośba o wpisanie 
treści: „rozbudowę i modernizację istniejących 

elektrociepłowni i ciepłowni, w tym przede wszystkim 
elektrociepłowni (EC) warszawskich: Żerań i Siekierki, 
ciepłowni (C) Kawęczyn i Wola oraz elektrociepłowni 

(EC) Pruszków, , z przystosowaniem do wykorzystania 
paliw niskoemisyjnych (głównie gazu ziemnego i 
odnawialnych źródeł energii), wysokosprawnej 

kogeneracji oraz RDF do produkcji ciepła i energii 
elektrycznej; (…)” 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych planu 
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51 PGNiG Termika SA 

Korekta zapisów dotyczących parametrów 
technicznych źródeł energetycznych elektrociepłowni i 

ciepłowni PGNiG Termika SA. W załączniku nr 1, 
punkt 1, podpunkt B7, str. 274 (zaopatrzenie w energię 

eklektyczną) zapis powinien brzmieć: „Oprócz 
elektrowni systemowych istotne znaczenie w 

zaopatrzeniu województwa w energię elektryczną mają 
elektrociepłownie (EC) i elektrownie pracujące w 

sieciach dystrybucyjnych. Do najważniejszych należą: 
- EC Siekierki w Warszawie – 622 MW (węgiel 

kamienny, biomasa) 
- EC Żerań w Warszawie – 386 MW (węgiel kamienny, 
biomasa). W budowie jest blok gazowo – parowy, który 

po 2020 r. zwiększy moc EC Żerań do 690 MW (…)” 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w planie 
obszaru funkcjonalnego 
ośrodka wojewódzkiego 

52 PGNiG Termika SA 

Korekta zapisów dotyczących parametrów 
technicznych źródeł energetycznych elektrociepłowni i 

ciepłowni PGNiG Termika SA. W załączniku nr 1, 
punkt 1, podpunkt B7, str. 279 (zaopatrzenie ciepło) 

zapis powinien brzmieć: „Na obszarze Warszawy 
funkcjonuje jeden z największych w kraju ( i na 

świecie) systemów ciepłowniczych zasilany z czterech 
źródeł ciepła: elektrociepłowni: Siekierki i Żerań oraz 
ciepłowni: Kawęczyn i Wola o łącznej mocy cieplnej 

około 4600 MW. (…)” 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w planie 
obszaru funkcjonalnego 
ośrodka wojewódzkiego 

53 Prezydent m. Siedlce 

Realizacja przedsięwzięć rozwojowych w subregionie 
siedleckim poprzez rozważenie zasadności 

projektowanego przebiegu linii wysokiego napięcia 110 
kV przez teren północnej części miasta, w związku z 

realizacją i planowaniem w sąsiedztwie miasta linii 400 
kV: Kozienice – Siedlce Ujrzanów, Miłosna – Siedlce 

Ujrzanów, Siedlce Ujrzanów – Lublin Wschód, Siedlce 
Ujrzanów – Narew Stanisławów 

nieuwzględniony  
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 
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54 Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego Rozwój i wspieranie wykorzystania OZE uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach 

ogólnych Planu 

55 Urząd Gminy 
Radziejowice 

Nie wyznaczanie w przedmiotowym planie na terenie 
gminy ani w jej sąsiedztwie, jakichkolwiek terenów pod 
lokalizację gazociągów wysokiego ciśnienia w gminie 
Radziejowice, które oddziaływałyby negatywnie na 

formy ochrony przyrody oraz stwarzałyby zagrożenia 
dla mieszkańców gminy Radziejowice 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

ICP rozmieszczona 
orientacyjnie 

56 Urząd Gminy 
Radziejowice 

Nie wyznaczanie w przedmiotowym planie na terenie 
gminy ani w jej sąsiedztwie,  jakichkolwiek terenów pod 

lokalizację elektrowni wiatrowych w gminie 
Radziejowice które oddziaływałyby negatywnie na 

formy ochrony przyrody oraz stwarzałyby zagrożenia 
dla mieszkańców gminy Radziejowice 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu   

57 Komitet Społeczny 
"Strażnicy Krajobrazu 

Jaktorowa" 

Wykreślenie z obecnie obowiązującego Planu 
przebiegu trasy linii gazociągu przesyłowego gazu 
łupkowego Wronów-Gustorzyn przez wieś Budy 

Grzybek i Stare Budy położone w gminie Jaktorów 

nieuwzględniony  nie dotyczy 
nowego planu    

58 Komitet Społeczny 
"Strażnicy Krajobrazu 

Jaktorowa" 

Niewpisywanie do nowego PZPWM przebiegu trasy 
linii gazociągu przesyłowego gazu łupkowego Wronów-

Gustorzyn przez wieś Budy Grzybek i Stare Budy 
położone w gminie Jaktorów. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

ICP rozmieszczona 
orientacyjnie 

59 Małgorzata i Jacek 
Wojcieszak 

Wykreślenie z obecnie obowiązującego Planu 
przebiegu trasy linii gazociągu przesyłowego gazu 
łupkowego Wronów-Gustorzyn przez wieś Budy 

Grzybek i Stare Budy położone w gminie Jaktorów 

nieuwzględniony  nie dotyczy 
nowego planu    

60 Małgorzata i Jacek 
Wojcieszak 

Niewpisywanie do nowego PZPWM przebiegu trasy 
linii gazociągu przesyłowego gazu łupkowego Wronów-

Gustorzyn przez wieś Budy Grzybek i Stare Budy 
położone w gminie Jaktorów 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

ICP rozmieszczona 
orientacyjnie 
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61 Gaz System S.A. 
Operator Gazociągów 

Przesyłowych 

Informacja dot. istniejącej infrastruktury przesyłowej 
gazu, eksploatowanej przez Gaz System S.A. na 
terenie woj. mazowieckiego wraz z załączonym 

fragmentem Krajowego Dziesięcioletniego Planu 
Rozwoju Systemu Przesyłowego na lata 2018-2027 

dot. woj. mazowieckiego. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu   

62 Burmistrz Gminy 
Brwinów 

 
Weryfikacja stref "korytarzy infrastrukturalnych" 

rezerwowanych dla przesyłowych sieci 
elektroenergetycznych WN i SN. 

nieuwzględniony 
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  

63 Burmistrz Gminy 
Brwinów 

Wspieranie inicjatyw lokalnych w kierunku 
pozyskiwania energii z rozproszonych źródeł 

odnawialnych. Promocja technologii budownictwa 
pasywnego i "samowystarczalnego". 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych Planu 

64 Burmistrz Gminy 
Brwinów 

Uwzględnienie braku zgody na przebieg gazociągu 
wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna-Mory II-

Wola Karczewska Etap II przez teren gminy Brwinów w 
pobliżu granic miasta Brwinowa (w dużym zbliżeniu do 
terenów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

ICP rozmieszczona 
orientacyjnie 

65 ENERGA-OPERATOR 
SA 

ujęcie w nowym PZPWM zapisów dotyczących rozwoju 
generacji prosumenckiej  

i elektromobilności 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach 

ogólnych Planu 
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66 ENERGA-OPERATOR 
SA 

ujęcie w nowym PZPWM planowanych przez 
ENERGA-OPERATOR SA obiektów liniowych 110 kV uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych  dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 

67 ENERGA-OPERATOR 
SA 

ujęcie w nowym PZPWM planowanych przez 
ENERGA-OPERATOR SA obiektów stacyjnych 110 

kV/SN 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych  dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 

68 ENERGA-OPERATOR 
SA 

ujęcie w nowym PZPWM OZE planowanych do 
przyłączenia do sieci 110 kV przez ENERGA-

OPERATOR SA 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych  dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 

69 Prezydent Miasta 
Płocka 

Uwzględnienie planowanej rozbudowy sieci gazowej – 
objęcie jej zasięgiem lewobrzeżnej części miasta i 

gmin sąsiednich. 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach 

ogólnych Planu 

70 Marszałek 
Województwa 

Świętokrzyskiego 

Informacja o systemach energetycznych 
występujących na  styku z województwem 

świętokrzyskim 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   
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71  Burmistrz Miasta i 
Gminy Piaseczno 

Wyznaczanie linii elektroenergetycznych i gazociągów 
wzdłuż korytarzy systemu transportowego, tak aby 

strefy uciążliwości związane z tymi obiektami 
pokrywały się 

nieuwzględniony 
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  

72  Burmistrz Miasta i 
Gminy Piaseczno 

Ponowne przeanalizowanie trasy planowanego 
gazociągu Rembelszczyzna – Mory – Wola 

Karczewska, aby nie kolidował z obszarami zagrożenia 
powodziowego, lasami i obszarami istniejącej i 

planowanej zabudowy mieszkaniowej 

nieuwzględniony 
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  

73 
Polska Spółka 

Gazownictwa, Oddział 
Zakład Gazowniczy w 

Warszawie 

Na mapy planu należy nanieść istniejące gazociągi na 
terenie województwa uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
tylko w zakresie wysokiego 

ciśnienia 

74 
Polska Spółka 

Gazownictwa, Oddział 
Zakład Gazowniczy w 

Warszawie 

Podział terenu na działki powinien umożliwiać 
wykonanie indywidualnego przyłącza gazowego do 

budynku 
nieuwzględniony nie dotyczy 

zakresu planu   

75 
Polska Spółka 

Gazownictwa, Oddział 
Zakład Gazowniczy w 

Warszawie 

Zabezpieczenie trasy pod nową gazyfikację nieuwzględniony 
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 
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76 
Polska Spółka 

Gazownictwa, Oddział 
Zakład Gazowniczy w 

Warszawie 

Minimalną średnicę ewentualnie budowanych w 
przyszłości gazociągów wnioskodawca określa na 32 

mm. Uszczegółowienie zastosowanych średnic nastąpi 
w przypadku gazyfikacji, po podjęciu prac 

projektowych 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu   

77 
Polska Spółka 

Gazownictwa, Oddział 
Zakład Gazowniczy w 

Warszawie 

Prośba o umieszczenie w treści planu następujących 
zapisów dotyczących warunków technicznych, jakim 

winny odpowiadać sieci gazowe:  a) warunki 
techniczne, jakim winny odpowiadać sieci gazowe 
określa rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 

26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe; dla gazociągów 

wybudowanych do końca 2001 r. warunki techniczne 
są określone w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i 

Handlu z dnia 14.11.1995 r.; dla gazociągów 
wybudowanych w latach 2002-2013 obowiązuje 

rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 30.07.2001; 
b) w liniach rozgraniczających drogi publiczne i 

niepubliczne w opinii wnioskodawcy należy 
zarezerwować trasy dla sieci gazowej; c) linia 
ogrodzeń powinna przebiegać min. 0,5m od 

gazociągu; d) dla budownictwa jednorodzinnego i 
zagrodowego szafki gazowe winny być lokalizowane w 
linii ogrodzeń (otwierane na zewnątrz ogrodzenia), w 
pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z 
zarządzającym siecią gazową; e) gazociągi, które w 
wyniku modernizacji ulic i dróg znalazłyby się pod 

jezdnią, należy przenieść w pas drogowy poza jezdnią 
na koszt inwestora budowy; f) podczas prowadzenia 

prac modernizacyjnych ulic i dróg należy zabezpieczyć 
istniejące gazociągi przed uszkodzeniem przez ciężki 
sprzęt budowlany i samochody; g) dalsza gazyfikacja 

będzie możliwa przy spełnieniu kryteriów technicznych 
oraz ekonomicznej opłacalności inwestycji po zawarciu 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu   
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umowy z przedsiębiorstwem gazowniczym; 

78 Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego w Lublinie 
Uwzględnienie linii 400kV Kozienice-Lublin Systemowa uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

79 Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego w Lublinie 
Uwzględnienie linii 400kV Kozienice- Siedlce uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

80 Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego w Lublinie 

Uwzględnienie linii 400kV Kozienice-Ostrowiec 
Świętokrzyski uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

81 Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego w Lublinie 
Uwzględnienie linii 220kV Kozienice-Puławy-Lublin uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   
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82 Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego w Lublinie 

Uwzględnienie linii 220kV Rożki (koło Radomia)-
Puławy uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

83 Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego w Lublinie 

Uwzględnienie projektowanej linii 110 kV Kozienice-
Dęblin uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 

84 Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego w Lublinie 

Uwzględnienie gazociągu magistralnego DN 700mm 
Wronów-Hołowczyce uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

85 Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego w Lublinie 

Uwzględnienie gazociągu magistralnego DN 500mm  
Wronów-Rembelszczyzna uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

86 Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego w Lublinie 

Uwzględnienie  budowy drugiej nitki gazociągu 
magistralnego DN 700mm Wronów-Rembelszczyzna uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
ICP rozmieszczona 

orientacyjnie 
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87 Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego w Lublinie 

Uwzględnienie gazociągu  DN 150mm Hołowczyce-
Biała Podlaska uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

88 Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego w Lublinie 

Uwzględnienie gazociągu  DN 200/150mm Gończyce-
Łuków-Siedlce uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

89 Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego w Lublinie 

Uwzględnienie planowanego gazociągu magistralnego 
DN 500mm Wronów-Piotrków Trybunalski-Ostrów 

Wielkopolski 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
ICP rozmieszczona 

orientacyjnie 

90 Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego w Lublinie 

Gospodarka paliwowa - planowany gazociąg Brody-
Płock uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
ICP rozmieszczona 

orientacyjnie 
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91 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Łódź-Teren 

Inwestycja o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w Planie 
rozwoju PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren w 
latach 2017-2022 w zakresie zaspokojenia obecnego i 
przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną - 
modernizacja napowietrznej linii 110kV Sochaczew-

Łowicz 1 na terenie gminy Nowa Sucha, gminy 
Sochaczew oraz gminy miasta Sochaczew polegająca 
na budowie nowej napowietrznej linii jednotorowej z 
zastosowaniem przewodów o przekroju 240 mm2 i 

pracy w temperaturze +80 st. C 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych  dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 

92 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Łódź-Teren 

Inwestycja o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w Planie 
rozwoju PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren w 
latach 2017-2022 w zakresie zaspokojenia obecnego i 
przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną- 

modernizacja napowietrznej linii 110kV Żyrardów-
Mszczonów na terenie gminy Radziejowice, gminy 

Mszczonów oraz gminy miasta Żyrardów polegającą 
na budowie nowej napowietrznej linii jednotorowej z 
zastosowaniem przewodów o przekroju 240 mm2 i 

pracy w temperaturze +80 st.c. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych  dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 

93 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Łódź-Teren 

Inwestycja o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w Planie 
rozwoju PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren w 
latach 2017-2022 w zakresie zaspokojenia obecnego i 
przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną - 

modernizacja napowietrznej linii 110kV Huta 
Zawadzka-Kaleń-Tarczyn na terenie gminy 

Mszczonów oraz gminy Żabia Wola polegająca na 
budowie napowietrznej linii jednotorowej z 

zastosowaniem przewodów o przekroju 240 mm2 i 
pracy w temperaturze +80 st.c; 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych  dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 



180 
 

94 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Łódź-Teren 

Inwestycja o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w Planie 
rozwoju PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren w 
latach 2017-2022 w zakresie zaspokojenia obecnego i 
przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną - 
modernizacja napowietrznej linii 110kV Sochaczew-

Wyszogród na terenie gminy Sochaczew, gminy 
miasta Sochaczew i gminy Młodzieszyn polegająca na 

dostosowaniu przewodów ww. linii do pracy w 
temperaturze +80 st.c. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych  dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 

95 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Łódź-Teren 

Inwestycja o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w Planie 
rozwoju PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren w 
latach 2017-2022 w zakresie zaspokojenia obecnego i 
przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną -  

modernizacja stacji 110/15Kv Boryszew przy ul. 
Kościńskiego w miejscowości Sochaczew w zakresie 

rozdzielni SN 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych  dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 

96 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Łódź-Teren 

PGE sugeruje sporządzić bilans potrzeb 
elektroenergetycznych i przewidzieć budowę stacji 

transformatorowych 15/0,4kV, linii 15kV zasilających 
ww. stację oraz budowę linii niskiego napięcia 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu   

97 Łódzki Urząd 
Wojewódzki w Łodzi 

Rozwój i kształtowanie powiązań infrastrukturalnych w 
zakresie energetyki (planowane gazociągi) uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   
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98 Marszałek 
Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

Kształtowanie systemów infrastrukturalnych z 
uwzględnieniem  elektroenergetycznego systemu 
przesyłowego najwyższych napięć - istniejąca linia 

elektroenergetyczna 400kV Płock-Gdańsk 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

99 Marszałek 
Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

Kształtowanie systemów infrastrukturalnych z 
uwzględnieniem  elektroenergetycznego systemu 

przesyłowego najwyższych napięć - istniejąca  linia 
elektroenergetyczna 220kV Płock-Pątnów 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

100 Marszałek 
Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

Kształtowanie systemów infrastrukturalnych z 
uwzględnieniem  elektroenergetycznego systemu 

przesyłowego najwyższych napięć - planowana linia 
elektroenergetyczna 400kV Płock-Olsztyn-Mątki 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

ICP rozmieszczona 
orientacyjnie 

101 Marszałek 
Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

Uwzględnienie w PZPWM  systemu gazowniczego 
wysokiego ciśnienia- istniejący gazociąg wysokiego 

ciśnienia Jamał (Rosja-Niemcy)(DN 1400) 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

102 Marszałek 
Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

Uwzględnienie w PZPWM  systemu gazowniczego 
wysokiego ciśnienia - istniejący gazociąg wysokiego 

ciśnienia Rembelszczyzna-Gustorzyn (DN 700) 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   
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103 Marszałek 
Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

Uwzględnienie w PZPWM  systemu gazowniczego 
wysokiego ciśnienia - istniejący gazociąg wysokiego 

ciśnienia Płońsk-Płock-Włocławek (2 x DN 500) 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

104 Marszałek 
Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

Uwzględnienie w PZPWM  systemu gazowniczego 
wysokiego ciśnienia - istniejący gazociąg wysokiego 

napięcia Gustorzyn-Gostynin (DN 500) 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

105 Marszałek 
Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

Uwzględnienie w PZPWM  systemu gazowniczego 
wysokiego ciśnienia - planowany gazociąg gazu 
łupkowego Wronów-Gustorzyn (zgodnie z KPZK 

2030). 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

ICP rozmieszczona 
orientacyjnie 

106 Marszałek 
Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

Uwzględnienie w PZPWM  systemu przesyłu ropy 
naftowej i paliw płynnych - istniejący rurociąg ropy 
naftowej Przyjaźń Rosja-Kujbyszew-Płock-Niemcy. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

107 Marszałek 
Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

Uwzględnienie w PZPWM  systemu przesyłu ropy 
naftowej i paliw płynnych - istniejący rurociąg ropy 
naftowej Płock-Gdańsk ze stacją pomp w Puszczy 

Miejskiej. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   
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108 Marszałek 
Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

Uwzględnienie w PZPWM  systemu przesyłu ropy 
naftowej i paliw płynnych - istniejący rurociąg 

produktów naftowych Płock-Rejowiec. 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

109 Marszałek 
Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

Uwzględnienie w PZPWM  systemu przesyłu ropy 
naftowej i paliw płynnych - istniejący rurociąg etylenu 

Płock-Włocławek Anwil. 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

110 Marszałek 
Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

Uwzględnienie w PZPWM  systemu przesyłu ropy 
naftowej i paliw płynnych - planowany rurociąg ropy 

naftowej Płock-Gdańsk (druga nitka) 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
ICP rozmieszczona 

orientacyjnie 

111 Zarząd Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM  istniejącej infrastruktury 
energetycznej -linia elektroenergetyczna NN 400kV 

Ostrołęka - Łomża - „NAREW" 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

112 Zarząd Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM  istniejącej infrastruktury 
energetycznej - linia elektroenergetyczna NN 400kV 

Miłosna - „NAREW" 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   
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113 Zarząd Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM  istniejącej infrastruktury 
energetycznej - linia elektroenergetyczna NN 220kV 

Ostrołęka - Ełk 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

114 Zarząd Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM  istniejącej infrastruktury 
energetycznej - linia elektroenergetyczna WN 110kV 

Ostrołęka - Nowogród - Łomża 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. systemu 

dystrybucyjnego  

115 Zarząd Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM  istniejącej infrastruktury 
energetycznej - linia elektroenergetyczna WN 110kV 

Ostrołęka- Łomża 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. systemu 

dystrybucyjnego  

116 Zarząd Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM  istniejącej infrastruktury 
energetycznej - linia elektroenergetyczna WN 110kV 

Małkinia - Czyżew 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. systemu 

dystrybucyjnego  

117 Zarząd Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM  istniejącej infrastruktury 
energetycznej - linia elektroenergetyczna WN 110kV 

Siedlce - Siemiatycze 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. systemu 

dystrybucyjnego  
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118 Zarząd Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM  istniejącej infrastruktury 
energetycznej - gazociąg SGT „JAMAŁ" Rosja - 

Niemcy 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

119 Zarząd Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM  istniejącej infrastruktury 
energetycznej - gazociąg we DN 1000 Wysokoje 

(Rosja)-gr. RP - Hołowczyce. 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

120 Zarząd Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM  istniejącej infrastruktury 
energetycznej - gazociąg we DN 250 Wołka 

Radzymińska - Białystok. 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

121 Zarząd Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM  istniejącej infrastruktury 
energetycznej - rurociąg „PRZYJAŹŃ" gr. RP - 

Adamowo - Płock. 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

122 Zarząd Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM projektowanej infrastruktury 
energetycznej - interkonektor gazowy Polska — Litwa 

relacji Rembelszczyzna - gr. RP i LT (wariant 1), 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
ICP rozmieszczona 

orientacyjnie 
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123 Zarząd Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM projektowanej infrastruktury 
energetycznej - interkonektor gazowy Polska- Litwa 

relacji Hołowczyce - gr. RP i LT (wariant   2), 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
ICP rozmieszczona 

orientacyjnie 

124 Zarząd Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM projektowanej infrastruktury 
energetycznej - linia elektroenergetyczna WN 110kV 

Łyse - Kolna 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 

125 Zarząd Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM projektowanej infrastruktury 
energetycznej - linia elektroenergetyczna WN 110kV 

Sokołów Podlaski - Ciechanowiec 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 

126 Zarząd Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM projektowanej infrastruktury 
energetycznej - linia elektroenergetyczna WN 110kV 

Hołowczyce - Adamowo 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych  dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 

127 Zarząd Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM projektowanej infrastruktury 
energetycznej -linia   elektroenergetyczna   WN   

110kV   Ostrołęka   -   rózg.   k/Nowogrodu 
(przebudowa) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 
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128 Zarząd Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM projektowanej infrastruktury 
energetycznej - linia elektroenergetyczna NN 220 kV 

Ostrołęka - Ełk do przebudowy na NN 
400 kV (w dłuższym horyzoncie czasowym) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

ICP rozmieszczona 
orientacyjnie 

129 
PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Białystok 
Departament 

Eksploatacji i Rozwoju 

Zarezerwowanie terenu pod istniejącą linię 
napowietrzną 110kV Ostrołęka-Łomża 1 nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  

130 
PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Białystok 
Departament 

Eksploatacji i Rozwoju 

Zarezerwowanie terenu pod istniejącą linię 
napowietrzną 110kV Ostrołęka-Nowogród nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  

131 
PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Białystok 
Departament 

Eksploatacji i Rozwoju 

Zarezerwowanie terenu pod  istniejącą linię 
napowietrzną  110kV Małkinia-Czyżew nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  

132 
PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Białystok 
Departament 

Eksploatacji i Rozwoju 

Zarezerwowanie terenu pod istniejącą linię 
napowietrzną  110kV Siemiatycze-Siedlce nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 
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133 
PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Białystok 
Departament 

Eksploatacji i Rozwoju 

Zarezerwowanie terenu pod istniejące stacje 
transformatorowe 15/0,4kV nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  

134 
PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Białystok 
Departament 

Eksploatacji i Rozwoju 

Zarezerwowanie terenu pod istniejące linie 
napowietrzne i kablowe 15kV i niskiego napięcia nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  

135 
PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Białystok 
Departament 

Eksploatacji i Rozwoju 

Zarezerwowanie terenu pod projektowaną linię 
napowietrzną 110kV Łyse-Kolno nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  

136 
PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Białystok 
Departament 

Eksploatacji i Rozwoju 

Zarezerwowanie terenu pod projektowaną linię 
napowietrzną 110kV Adamowo-Hołowczyce nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  

137 
PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Białystok 
Departament 

Eksploatacji i Rozwoju 

Zarezerwowanie terenu pod projektowaną linię 
napowietrzną 110kV Ciechanowiec-Sokołów Podlaski nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 
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138 
PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Białystok 
Departament 

Eksploatacji i Rozwoju 

Zarezerwowanie terenu pod projektowaną rozdzielnię 
110kV w Kietlance, gm. Zaręby Kościelne, wraz z linią 
zasilającą 110kV wprowadzenie przelotowe linii 110kV 

Małkinia-Czyżew 

nieuwzględniony 
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  

139 
PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Białystok 
Departament 

Eksploatacji i Rozwoju 

Zarezerwowanie terenu pod projektowane stacje 
transformatorowe 15/0,4kV nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  

140 
PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Białystok 
Departament 

Eksploatacji i Rozwoju 

Zarezerwowanie terenu projektowane  linie 
napowietrzne i kablowe 15kV i niskiego napięcia nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa 

  

141 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Warszawa 

Umieszczenie w PZPWM zapisów: "W celu poprawy 
regionalnego i lokalnego bezpieczeństwa 

elektroenergetycznego na poziomie dystrybucyjnym 
Plan ustala: rozbudowę i modernizację sieci wysokiego 

napięcia 110kV m.in.. realizując powiązania z 
sąsiednimi województwami, w tym: budowę linii 110kV 

Mościska-Łomianki-Nowy Dwór 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych  dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 

142 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Warszawa 

Umieszczenie w PZPWM zapisów: "W celu poprawy 
regionalnego i lokalnego bezpieczeństwa 

elektroenergetycznego na poziomie dystrybucyjnym 
Plan ustala: rozbudowę i modernizację sieci wysokiego 

napięcia 110kV m.in. realizując powiązania z 
sąsiednimi województwami, w tym: budowę stacji 

110/15kV Czosnów." 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych  dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 
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143 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Warszawa 

Umieszczenie w PZPWM zapisów: "W celu poprawy 
regionalnego i lokalnego bezpieczeństwa 

elektroenergetycznego na poziomie dystrybucyjnym 
Plan ustala: rozbudowę i modernizację sieci wysokiego 

napięcia 110kV m.in. realizując powiązania z 
sąsiednimi województwami, w tym: budowę linii 110kV 

Radzymin-Wodociągi/Wieliszew." 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych  dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 

144 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Warszawa 

Umieszczenie w PZPWM zapisów: "W celu poprawy 
regionalnego i lokalnego bezpieczeństwa 

elektroenergetycznego na poziomie dystrybucyjnym 
Plan ustala: rozbudowę i modernizację sieci wysokiego 

napięcia 110kV m.in. realizując powiązania z 
sąsiednimi województwami, w tym: budowę linii 110kV 

Ujrzanów-Łuków". 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 

145 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Warszawa 

Umieszczenie w PZPWM zapisów: "W celu poprawy 
regionalnego i lokalnego bezpieczeństwa 

elektroenergetycznego na poziomie dystrybucyjnym 
Plan ustala: rozbudowę i modernizację sieci wysokiego 

napięcia 110kV m.in. realizując powiązania z 
sąsiednimi województwami, w tym: budowę linii 110kV 

Chorzele-Wielbark." 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 

146 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Warszawa 

Umieszczenie w PZPWM zapisów: "W celu poprawy 
regionalnego i lokalnego bezpieczeństwa 

elektroenergetycznego na poziomie dystrybucyjnym 
Plan ustala: rozbudowę i modernizację sieci wysokiego 

napięcia 110kV m.in. realizując powiązania z 
sąsiednimi województwami, w tym: budowę linii 110kV 

Myszyniec-Łyse-Kolno." 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 

147 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Warszawa 

Umieszczenie w PZPWM zapisów: "W celu poprawy 
regionalnego i lokalnego bezpieczeństwa 

elektroenergetycznego na poziomie dystrybucyjnym 
Plan ustala: rozbudowę i modernizację sieci wysokiego 

napięcia 110kV m.in. realizując powiązania z 
sąsiednimi województwami, w tym: budowę stacji 

110/15kV Bobrowiec." 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych  dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 
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148 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Warszawa 

Umieszczenie w PZPWM zapisów: "W celu poprawy 
regionalnego i lokalnego bezpieczeństwa 

elektroenergetycznego na poziomie dystrybucyjnym 
Plan ustala: rozbudowę i modernizację sieci wysokiego 

napięcia 110kV m.in. realizując powiązania z 
sąsiednimi województwami, w tym: budowę stacji 

110/15kV Milanówek." 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych  dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 

149 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Warszawa 

Umieszczenie w PZPWM zapisów: "W celu poprawy 
regionalnego i lokalnego bezpieczeństwa 

elektroenergetycznego na poziomie dystrybucyjnym 
Plan ustala: rozbudowę i modernizację sieci wysokiego 

napięcia 110kV m.in. realizując powiązania z 
sąsiednimi województwami, w tym: budowę stacji 

110/15kV Michałowice." 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych  dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 

150 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Warszawa 

Umieszczenie w PZPWM zapisów: "W celu poprawy 
regionalnego i lokalnego bezpieczeństwa 

elektroenergetycznego na poziomie dystrybucyjnym 
Plan ustala: rozbudowę i modernizację sieci wysokiego 

napięcia 110kV m.in. realizując powiązania z 
sąsiednimi województwami, w tym: budowę stacji 

110/15kV Żelechów." 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych  dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 

151 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Warszawa 

Umieszczenie w PZPWM zapisów: "W celu poprawy 
regionalnego i lokalnego bezpieczeństwa 

elektroenergetycznego na poziomie dystrybucyjnym 
Plan ustala: rozbudowę i modernizację sieci wysokiego 

napięcia 110kV m.in. realizując powiązania z 
sąsiednimi województwami, w tym: budowę stacji 

110/15kV Krasnosielc." 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych  dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 

152 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Warszawa 

Umieszczenie w PZPWM zapisów: "W celu poprawy 
regionalnego i lokalnego bezpieczeństwa 

elektroenergetycznego na poziomie dystrybucyjnym 
Plan ustala: rozbudowę i modernizację sieci wysokiego 

napięcia 110kV m.in. realizując powiązania z 
sąsiednimi województwami, w tym: rozbudowę stacji 

110/15kV Wyszków." 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych  dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 
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153 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Warszawa 

Umieszczenie w PZPWM zapisów: "W celu poprawy 
regionalnego i lokalnego bezpieczeństwa 

elektroenergetycznego na poziomie dystrybucyjnym 
Plan ustala: rozbudowę i modernizację sieci wysokiego 

napięcia 110kV m.in. realizując powiązania z 
sąsiednimi województwami, w tym: budowę stacji 

110/15kV Małopole." 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych  dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 

154 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Warszawa 

Umieszczenie w PZPWM zapisów: "W celu poprawy 
regionalnego i lokalnego bezpieczeństwa 

elektroenergetycznego na poziomie dystrybucyjnym 
Plan ustala: rozbudowę i modernizację sieci wysokiego 

napięcia 110kV m.in. realizując powiązania z 
sąsiednimi województwami, w tym: budowę stacji 

110/15kV Kołbiel." 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych  dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 

155 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Warszawa 

Umieszczenie w PZPWM zapisów: "W celu poprawy 
regionalnego i lokalnego bezpieczeństwa 

elektroenergetycznego na poziomie dystrybucyjnym 
Plan ustala: rozbudowę i modernizację sieci wysokiego 

napięcia 110kV m.in. realizując powiązania z 
sąsiednimi województwami, w tym: budowę stacji 

110/15kV Korczew." 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych  dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 

156 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Warszawa 

Umieszczenie w PZPWM zapisów: "W celu poprawy 
regionalnego i lokalnego bezpieczeństwa 

elektroenergetycznego na poziomie dystrybucyjnym 
Plan ustala: rozbudowę i modernizację sieci wysokiego 

napięcia 110kV m.in. realizując powiązania z 
sąsiednimi województwami, w tym: budowę stacji 

110/15kV Łyse." 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych  dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 

157 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Warszawa 

Umieszczenie w PZPWM zapisów: "W celu poprawy 
regionalnego i lokalnego bezpieczeństwa 

elektroenergetycznego na poziomie dystrybucyjnym 
Plan ustala: rozbudowę i modernizację sieci wysokiego 

napięcia 110kV m.in. realizując powiązania z 
sąsiednimi województwami, w tym: budowę linii 110kV 

Adamowo-Hołowczyce." 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych  dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 
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158 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Warszawa 

Umieszczenie w PZPWM zapisów: "W celu poprawy 
regionalnego i lokalnego bezpieczeństwa 

elektroenergetycznego na poziomie dystrybucyjnym 
Plan ustala: rozbudowę i modernizację sieci wysokiego 

napięcia 110kV m.in. realizując powiązania z 
sąsiednimi województwami, w tym: budowę linii 110kV 

Mogielnica-Błędów-Grójec." 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych  dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 

159 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Warszawa 

Umieszczenie w PZPWM zapisów: "W celu poprawy 
regionalnego i lokalnego bezpieczeństwa 

elektroenergetycznego na poziomie dystrybucyjnym 
Plan ustala: budowę i modernizację sieci 

dystrybucyjnych średnich i niskich napięć związaną z 
przyłączeniem nowych odbiorców, poprawą 

parametrów dostarczanej energii, zmniejszeniem strat 
sieciowych oraz przyłączaniem rozproszonych źródeł 

energii opartych o wykorzystanie źródeł odnawialnych". 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. rozbudowy 
systemu dystrybucyjnego 

160 Wójt Gminy Nadarzyn Uwzględnienie w PZPWM powiązań infrastrukturalnych 
- stacja 110/15kV Kajetany uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. systemu 

dystrybucyjnego  

161 Wójt Gminy Nadarzyn Uwzględnienie w PZPWM powiązań infrastrukturalnych 
- napowietrzne linie elektroenergetyczne 220kV uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   
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162 Wójt Gminy Nadarzyn Uwzględnienie w PZPWM powiązań infrastrukturalnych 
- napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach 
ogólnych dot. systemu 

dystrybucyjnego  

163 Wójt Gminy Nadarzyn Uwzględnienie w PZPWM powiązań infrastrukturalnych 
- gazociągu wysokiego ciśnienia uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu   

164 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Lublin 

Zarezerwowanie działki o wymiarach ok 80  x 70 m 
pod budowę stacji WN/SN w miejscowości Huszlew 

(istniejąca linia napowietrzna 110 kV relacji GPZ 
Łosice - Biała Podlaska) 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu   

165 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Lublin 

Uwzględnienie stref ochronnych (pasy technologiczne) 
pod istniejącymi i przewidywanymi liniami 

napowietrznymi średnich i wysokich napięć 
nieuwzględniony nie dotyczy 

zakresu planu   

166 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Lublin 

Strefy ochronne - ograniczeń w sposobie użytkowania 
terenu - pod liniami napowietrznymi średnich napięć  

powinny wynosić 15 m 
nieuwzględniony nie dotyczy 

zakresu planu   



195 
 

167 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Lublin 

Realizacja (rezerwacja terenu i budowa) urządzeń 
elektroenergetycznych do połączenia urządzeń 

wytwórczych z siecią przedsiębiorstwa energetycznego 
leży w gestii inwestora tych urządzeń 

nieuwzględniony nie dotyczy 
zakresu planu   

168 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Lublin 

Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej 
(www.lublin.pgedystrybucja.pl) o wartościach 

dostępnych mocy przyłączeniowych 
nieuwzględniony nie dotyczy 

zakresu planu   

169 Wójt Gminy Żabia Wola Wykreślenie orientacyjnego przebiegu gazociągu 
przesyłowego gazu łupkowego Wronów - Gustorzyn nieuwzględniony 

sprzeczny z 
ustaleniami 

dotyczącymi ICP 
w dokumentach 

krajowych i 
wojewódzkich 

ICP rozmieszczona 
orientacyjnie 

170 Burmistrz Gminy 
Konstancin - Jeziorna 

Rezygnację z wskazywania przebiegu gazociągu 
wysokiego ciśnienia łączącego EC Siekierki z 
gazociągiem w „pierścieniu" gazowym wokół 

Warszawy 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu  

171 Urząd Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna 

Rezygnacja ze wskazywania przebiegu gazociągu 
wysokiego ciśnienia łączącego EC Siekierki z 
gazociągiem w „pierścieniu" gazowym wokół 

Warszawy 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu  
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172 Prezydent Miasta 
Ciechanów 

Wspieranie działań zmierzających do zastosowania 
energii ze źródeł alternatywnych (w tym OZE), jako 

wspomagającej w ciepłownictwie miejskim 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach 

ogólnych 

173 Barbara Edward 
Sobolewscy                                                                                  

Wykreślenie z obecnie obowiązującego Planu 
przebiegu trasy linii  gazociągu przesyłowego gazu 
łupkowego Wronów – Gustorzyn przez wieś Budy-

Grzybek , położonej  w gminie Jaktorów 

nieuwzględniony nie dotyczy 
nowego planu    

174 Barbara Edward 
Sobolewscy                                                                                  

Niewpisywanie do nowego PZPWM przebiegu trasy 
linii  gazociągu przesyłowego gazu łupkowego Wronów 
– Gustorzyn przez wieś Budy-Grzybek , położonej  w 

gminie Jaktorów 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

ICP rozmieszczona 
orientacyjnie 

 

 Zakres merytoryczny: Gospodarka 

Lp. Wnioskodawca Skrócona treść wniosku Sposób rozpatrzenia Uzasadnienie Uwagi do rozpatrzenia 

1 Prezydent m. 
Siedlce 

Powiększenie obszaru 
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej EURO-PARK 
WISŁOSAN na terenie m. Siedlce 

nieuwzględniony  nie dotyczy zakresu planu 

zadanie w kompetencji Rady 
Ministrów, Zarząd Województwa 
opiniuje wnioski o rozszerzenie 

stref ekonomicznych 
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2 Prezydent m. 
Siedlce 

Realizacja przedsięwzięć 
rozwojowych w subregionie 

siedleckim obejmująca rozwój 
Klastra Spożywczego w Siedlcach 

uwzględniony  zgodny z celami  
i kierunkami planu 

uwzględniony w ogólnych 
zapisach Planu  

3 Prezydent m. 
Siedlce 

Realizacja przedsięwzięć 
rozwojowych w subregionie 
siedleckim poprzez rozwój i 

modernizację przemysłu 
maszynowego, metalowego, rolno-

spożywczego oraz rzemiosła z 
wykorzystaniem stref 

ekonomicznych 

uwzględniony  zgodny z celami  
i kierunkami planu 

uwzględniony w ogólnych 
zapisach Planu  

4 Burmistrz 
Grodziska 

Mazowieckiego 

Utworzenie "Centrum aktywności 
Gospodarczej” w rejonie węzła 
autostradowego „Grodzisk" w 

ramach dynamicznego rozwoju 
gospodarczego 

uwzględniony  zgodny z celami  
i kierunkami planu   

5 Prezydent 
Miasta 

Ciechanów 

Wspieranie funkcjonowania i rozwój 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej uwzględniony zgodny z celami  

i kierunkami planu 
wniosek uwzględniony w 
zapisach ogólnych planu 

6 
Prezydent 

Miasta 
Ciechanów 

Umacnianie wykształconych 
specjalizacji w przemyśle: 

poligraficznym, maszyn i urządzeń, 
rolno-spożywczym, budowlanym 

uwzględniony zgodny z celami  
i kierunkami planu 

wniosek powinien zostać 
uwzględniony w zapisach 

ogólnych polityki dotyczącej 
rozwoju przemysłu i wzrostu 
konkurencyjności wybranych 

ośrodków osadniczych 
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Zakres merytoryczny: Gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę  

Lp. Wnioskodawca Skrócona treść wniosku Sposób 
rozpatrzenia Uzasadnienie Uwagi do rozpatrzenia 

1 Starostwo 
Powiatowe w 

Wołominie 

Utrzymanie drożności, modernizacja 
przekroju koryta rzeki Bug od km 3+000 do 
km 20+000 wraz z budowlami, na terenie 

gmin: Radzymin, Dąbrówka. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w ogólnych zapisach 
Planu                                     

2 Starostwo 
Powiatowe w 

Wołominie 

Przebudowa cieków i działania 
renaturyzacyjne na Rzece Długiej, Kanale 
Sierakowskim i Beniaminówce na terenie 

gmin: Kobyłka, Zielonka, Radzymin. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w ogólnych zapisach 
Planu                                     

3 Starostwo 
Powiatowe w 

Wołominie 

Budowa zbiorników retencyjnych >20ha na 
rzece Rządzy (tereny gmin: Radzymin, 

Klembów) i rzece Osownicy (tereny gminy 
Strachówka). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w ogólnych zapisach 
Planu                                     

4 Starostwo 
Powiatowe w 

Wołominie 

Budowa zbiorników retencyjnych <20ha na 
rzece Cienka, na terenie gminy Tłuszcz. uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w ogólnych zapisach 

Planu                                   
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5 Starostwo 
Powiatowe w 

Wołominie 

Modernizacja istniejących jazów na 
rzekach: Długa, Czarna, Rządza. uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w ogólnych zapisach 

Planu                                     

6 Starostwo 
Powiatowe w 

Wołominie 

Budowa nowych jazów na rzekach: Długa, 
Czarna, Rządza. uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w ogólnych zapisach 

Planu                                     

7 Starostwo 
Powiatowe w 

Wołominie 

Modernizacja obwałowań rzek: Długa, 
Czarna, Osownica. uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w ogólnych zapisach 

Planu                                     

8 Starostwo 
Powiatowe w 

Wołominie 

Budowa nowych uzupełniających 
obwałowań rzek: Długa, Czarna, Rządza, 

Osownica. 
uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w ogólnych zapisach 

Planu                                     

9 Starostwo 
Powiatowe w 

Wołominie 

Rozszerzenie obszaru uporządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej wokół Jeziora 
Zegrzyńskiego na terenie gmin w dorzeczu 
rzek: Rządzy, Cienkiej (gminy: Radzymin, 

Klembów, Poświętne, Tłuszcz, 
Strachówka). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

wniosek uwzględniony w zapisach 
ogólnych Planu 

10 Prezydent m. 
Siedlce 

Realizacja przedsięwzięć rozwojowych w 
subregionie siedleckim poprzez budowę 
systemu odprowadzania i oczyszczania 

ścieków deszczowych z terenów 
zurbanizowanych, głównych tras 

komunikacyjnych i obszarów 
przemysłowych, budowa i modernizacja 

systemu kanalizacji sanitarnej, 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

wniosek uwzględniony w zapisach 
ogólnych Planu 
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11 Prezydent m. 
Siedlce 

Realizacja przedsięwzięć rozwojowych w 
subregionie siedleckim poprzez 

podtrzymanie zasad w zakresie poprawy 
odporności na zagrożenia naturalne 

poprzez budowę i modernizację 
infrastruktury służącej zwiększaniu retencji 

wodnej, w szczególności poprzez 
wykorzystanie Stawów Siedleckich do 
uzyskania zwiększenia zdolności do 

retencjonowania wód. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w ogólnych zapisach 
Planu   

12 Burmistrz 
Grodziska 

Mazowieckiego 

Kontynuacja rozbudowy systemu wodno-
kanalizacyjnego w celu  poprawy standardu 

infrastruktury technicznej 
uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu 
wniosek uwzględniony w zapisach 

ogólnych Planu 

13 Burmistrz 
Grodziska 

Mazowieckiego 

Uwzględnienie inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu ponadlokalnym polegającej na 

opracowaniu kompleksowego systemu 
przebudowy melioracji na terenach 
zurbanizowanych i urbanizowanych 
(podtopienia terenów zabudowy). 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w ogólnych zapisach 
Planu             

14 Burmistrz 
Grodziska 

Mazowieckiego 

Uwzględnienie budowy zbiorników 
retencyjnych oraz obwałowań wzdłuż rzeki 

Rokitnicy w ramach zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w ogólnych zapisach 
Planu             

15 Burmistrz Gminy 
Brwinów 

Weryfikacja obszarów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarów 

bezpośredniego zagrożenia powodzią, z 
uwzględnieniem aktualnego stanu 
zagospodarowania, skorelowanie z 

programami zwiększenia retencji wodnej w 
dolinach mniejszych rzek oraz programem 
ochrony przed powodzią, w tym dla rzeki 

Utraty, Zimnej Wody i Rokitnicy. 

nieuwzględniony nie dotyczy zakresu 
planu 

wyznaczanie wnioskowanych obszarów 
należy do kompetencji administracji 

rządowej - PGW Wody Polskie. 
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16 
Urząd Miasta i 

Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Wzmocnienie rangi uzdrowiskowej Gminy 
Konstancin - Jeziorna poprzez poprawę 

stanu czystości wód  powierzchniowych w 
zlewni rzeki Jeziorki, 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu 

17 
Urząd Miasta i 

Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Wskazanie terenów położonych w zlewni 
rzeki Jeziorki i Wilanówki jako terenów 

przewidywanych do rozwoju małej retencji, 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach ogólnych 

Planu. 

18 Gmina 
Garbatka-
Letnisko 

modernizacja gminnej oczyszczalni 
ścieków typu LEMNA w Bakowcu uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 

wniosek powinien być uwzględniony w 
zapisach ogólnych w polityce dotyczącej 

rozwoju systemów infrastruktury 
technicznej 

19 Urząd Gminy 
Baranowo 

budowa zbiornika retencyjnego w obrębie 
Baranowo w lokalizacji wskazanej 

numerami działek w mpzp 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach ogólnych 

Planu  

20 Prezydent Miasta 
Płocka 

Uwzględnienie poprawy środowiska 
przyrodniczego, w tym poprawa stanu 

czystości wód – infrastruktura 
kanalizacyjna i wodociągowa 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

wniosek powinien zostać uwzględniony 
w zapisach polityki dotyczącej rozwoju 

systemów infrastruktury technicznej 
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21 Marszałek 
Województwa 

Świętokrzyskiego 

Uwzględnienie w PZPWM wspólnych 
zagadnień z zakresu gospodarki wodnej 
występujących na styku z województwem 

świętokrzyskim, w tym: poprawa stanu 
czystości wod powierzchniowych (zlewnia 

rzeki Kamiennej) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu 

22 Marszałek 
Województwa 

Świętokrzyskiego 

Uwzględnienie w PZPWM wspólnych 
zagadnień z zakresu gospodarki wodnej 
występujących na styku z województwem 
świętokrzyskim, w tym: ochrona obszarów 
Źródliskowych Wzgórz Koneckich (źródła 

czarnej Koneckiej i Kamiennej) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu 

23 Marszałek 
Województwa 

Świętokrzyskiego 

Uwzględnienie w PZPWM wspólnych 
zagadnień z zakresu gospodarki wodnej 
występujących na styku z województwem 
świętokrzyskim, w tym: ochrona zasobów 

wód podziemnych  

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu 

24 Marszałek 
Województwa 

Świętokrzyskiego 

Uwzględnienie w PZPWM wspólnych 
zagadnień z zakresu gospodarki wodnej 
występujących na styku z województwem 

świętokrzyskim, w tym: ochrona ujęcia 
wody Trębowiec (magistrala wodociągowa) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu 

25  Burmistrz Miasta 
i Gminy 

Piaseczno 

Zmiana polityki dotyczącej kanalizacji 
deszczowej w celu wspierania działań 

służących zagospodarowaniu wód 
deszczowych w miejscu ich powstawania 
(ochrona lub kształtowanie powierzchni 
hydrologicznie czynnych sprzyjających 

retencji wody zamiast budowy 
podziemnych systemów kanalizacji 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   
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deszczowej) 

26  Burmistrz Miasta 
i Gminy 

Piaseczno 

W obowiązującym PZPWM dane 
dotyczące III Aktualizacji KPOŚK są 

nieaktualne. Do czasu zatwierdzenia V 
aktualizacji KPOŚK obowiązują zapisy IV 

aktualizacji z 2015 roku 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

wniosek powinien być przyjęty jako treść 
informacyjna 

27 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie 

Ochrona zasobów wód podziemnych w 
granicach GZWP (nr 222 Dolina Środkowej 

Wisły, nr 405 Niecka Radomska, nr 224 
Subzbiornik Podlasie, nr 215 Subniecka 

Warszawska i nr 223 zbiornik 
międzymorenowy rzeki górny Liwiec) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  

28 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie 

Zapewnienie drożności rzek dla ryb 
dwuśrodowiskowych zgodnie z KPZK 2003 
i odpowiednimi programami województwa 

lubelskiego i mazowieckiego 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  

29 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie 

Ochrona wód powierzchniowych w obrębie 
zlewni rzeki Wisły, w tym poprzez 

ustanowienie obszarów ochronnych zlewni 
rzek: Klukówki, Świdra oraz Wilgi 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  
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30 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie 

Poprawę bilansu wód powierzchniowych w 
zlewniach rzek Wisły i Bugu poprzez 
koordynację budowy obiektów małej 

retencji 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  

31 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie 

Utrzymanie dobrego stanu wód rzek 
płynących w szczególności rzeki Wisły uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach ogólnych 

Planu  

32 Wójt Gminy 
Stare Babice 

Konieczność utworzenia zbiornika 
retencyjnego na wody opadowe o pow. co 
najmniej 20ha w centralnej części gminy 
przy ul. Zachodniej w obrębie Zielonki 

Parcele 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  

33 Łódzki Urząd 
Wojewódzki w 

Łodzi 

Uwzględnienie kompleksowej ochrony 
zlewni Bzury i Pilicy uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach ogólnych 

Planu  

34 
Marszałek 

Województwa 
Kujawsko-

Pomorskiego 

Ochrona wód powierzchniowych zlewni 
Drwęcy (zaopatrzenie miasta Torunia w 

wodę), rzeki Wisły wraz z wodami 
Zbiornika Włocławskiego, zlewni rzeki 

Skrwy, obszaru źródliskowego rzeki Mieni 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  
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35 
Marszałek 

Województwa 
Kujawsko-

Pomorskiego 

Sukcesywne poprawienie jakości wody 
poprzez porządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej oraz gospodarki odpadami 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach ogólnych 

Planu  

36 
Marszałek 

Województwa 
Kujawsko-

Pomorskiego 

Ochrona udokumentowanych zasobów 
wód podziemnych GZWP: nr 220 Pradolina 

Rzeki Środkowa Wisła, nr 225 Zbiornik 
Międzymorenowy Chodecz-Łanięta oraz nr 

215 Subniecka Warszawska 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  

37 
Marszałek 

Województwa 
Kujawsko-

Pomorskiego 

Prowadzenie zintegrowanej polityki 
gospodarowania wokół zbiorników 
leżących w strefie przygranicznej 

województwa (zwłaszcza w odniesieniu do 
Zbiornika Włocławskiego i Jeziora 

Urszulewskiego) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  

38 Zarząd 
Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM projektowanego 
obszaru ochronny zbiornika wód 

podziemnych Nr 216 Sandr Kurpie 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach ogólnych 

Planu  

39 Mazowiecki 
Zespół Parków 
Krajobrazowych  

Ograniczenie likwidacji naturalnych 
obszarów retencji wody w tym m.in. 
Torfowiska, podmokłe łąki, moczary 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  

40 

Krzysztof 
Bruździak - 

Stowarzyszenie 
Zwykłe     

Przyjazna I 
Bezpieczna 7-KA 

Budowy i remontów planowanych 
zbiorników wodnych w gminie Lipowiec 
Kościelny/Turza/, Unierzyżu, Trzcińcu i 

gminie Wieczfnia Kościelna oraz Zalewu 
Ruda 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu 
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41 Prezydent Miasta 
Pruszkowa 

Opracowanie kompleksowego systemu 
przebudowy melioracji na terenach 
zurbanizowanych i urbanizowanych 

(podtopienia terenów zabudowy) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniono w zapisach ogólnych 
Planu 
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Zakres merytoryczny: Ochrona środowiska 

Lp. Wnioskodawca Skrócona treść wniosku Sposób 
rozpatrzenia Uzasadnienie Uwagi do rozpatrzenia 

1 WWF Polska Uwzględnienie postulatu utworzenia Parku 
Krajobrazowego w Dolinie Środkowej Wisły nieuwzględniony  nie dotyczy zakresu 

planu 

Ustawa o ochronie przyrody określa 
procedurę ustanawiania nowych form 
ochrony przyrody. Plan województwa 

nie jest płaszczyzną, na której zapadają 
decyzje o powołaniu takich terenów. 

2 Prezydent m. 
Siedlce 

Realizacja przedsięwzięć rozwojowych w 
subregionie siedleckim poprzez utrzymanie 

cennych przyrodniczo i krajobrazowo 
przestrzeni otwartych i obiektów objętych 

ochroną z uwzględnieniem 
zweryfikowanego przebiegu granicy 

Siedlecko-Węgrowskiego OCHK na terenie 
m. Siedlce. 

uwzględniony  zgodny z celami i 
kierunkami planu uwzględniony w zapisach Planu 

3 Burmistrz 
Grodziska 

Mazowieckiego 

Zachowanie Warszawskiego OCHK w 
zweryfikowanych granicach. uwzględniony  zgodny z celami i 

kierunkami planu uwzględniony w zapisach Planu 

4 Urząd Gminy 
Bolimów - wójt 

Stanisław Linart 

Uwzględnienie ograniczenia terenów 
rozwoju obiektów produkcji rolnej o 

wielkości do 100 DJP na terenie gmin 
sąsiadujących z gminą Bolimów tj.: Gmina 

Wiskitki, Gmina Nowa Sucha i Gmina 
Puszcza Mariańska. 

nieuwzględniony  nie dotyczy zakresu 
planu 

wniosek dotyczy planowania 
miejscowego 

5 Wójt Gminy 
Młodzieszyn 

Proponuje się zmianę przepisów 
odrębnych dotyczących zasad 

zagospodarowania w obszarach objętych 
prawnymi formami ochrony przyrody 
(szczególnie zmniejszenia odległości 

zabudowy od linii brzegowej rzek, jezior). 

nieuwzględniony  
wykracza poza 

kompetencje samorządu 
województwa 

zmiana przepisów odrębnych (w tym 
przypadku  ustawa o ochronie przyrody) 

należy do organów administracji 
rządowej 
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6 Burmistrz Gminy 
Brwinów 

Podjęcie działań w celu stałego 
monitorowania stanu środowiska, w 

szczególności klimatu akustycznego w 
pobliżu tras komunikacyjnych drogowych i 

kolejowych. Wspieranie działań 
prowadzących do ochrony terenów 

mieszkaniowych przed uciążliwościami. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu 

7 Burmistrz Gminy 
Brwinów 

Ochrona prawna spójności i ciągłości 
przestrzennej systemu przyrodniczego w 
skali regionalnej wraz z wprowadzeniem 

skutecznego mechanizmu prawnej ochrony 
przed urbanizacją lokalnych korytarzy 

ekologicznych (dolin lokalnych cieków i 
mniejszych rzek, zbiorowisk leśno-
łąkowych, naturalnych zadrzewień). 

nieuwzględniony nie dotyczy zakresu 
planu 

proponuje się umieszczenie w Planie 
postulatu objęcia ochroną prawną 

korytarzy ekologicznych 

8 
Urząd Miasta i 

Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Podniesienie standardów ochrony 
obszarów cennych przyrodniczo na terenie 

gminy Konstancin - Jeziorna, w tym: 
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, 
Warszawskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, Obszaru  Natura 2000 i 
rezerwatów  przyrody, 

nieuwzględniony nie dotyczy zakresu 
planu 

plan zagospodarowania województwa 
nie jest płaszczyzną decyzji o 

powoływaniu, likwidacji bądź zmianach 
dotyczących istniejących w regionie 

terenów przyrodniczych objętych 
ochroną prawną. 

9 
Urząd Miasta i 

Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Wzmocnienie rangi uzdrowiskowej Gminy 
Konstancin - Jeziorna poprzez 

przeciwdziałanie presji urbanizacyjnej w 
drodze opracowania planu ochrony 

Chojnowskiego Parku  Krajobrazowego i 
jego otuliny, 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu. 

10 Urząd Gminy 
Puszcza 

Mariańska 

Nie powiększanie powierzchni terenów 
chronionych (Bolimowski Park 

Krajobrazowy, Bolimowsko-Radziejowicki z 
Doliną Środkowej Rawki Obszar 

Chronionego Krajobrazu itp.) 

nieuwzględniony nie dotyczy zakresu 
planu 

plan zagospodarowania województwa 
nie jest płaszczyzną decyzji o 

powoływaniu, likwidacji bądź zmianach 
dotyczących istniejących w regionie 

terenów przyrodniczych objętych 
ochroną prawną 



209 
 

11 Burmistrz Miasta 
Józefowa 

Wykreślenie zakazu zmiany przeznaczenia 
gruntów leśnych na cele nieleśne, nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje samorządu 

województwa 

o tego typu zapisach decyduje ustawa o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
ponadto zapis ten jest niezgodny z 

celami i kierunkami planu 

12 Urząd Gminy 
Baranowo 

wyłączenie lub ograniczenie obszaru 
Natura 2000 w obrębie Orzeł i Baranowo 
położonego w terenie zurbanizowanym, 
gdzie mpzp wskazano przeznaczenie 
terenu na obiekty produkcyjne, składy, 

magazyny oraz produkcję i przetwórstwo 
rolno-spożywcze 

nieuwzględniony 
wykracza poza 

kompetencje samorządu 
województwa 

Plan województwa nie jest płaszczyzną 
do zmiany granic ochrony obszarów 

objętych ochroną prawną   

13 

 Regionalny 
Dyrektor 
Ochrony 

Środowiska 
W Lublinie  

uwzględnienie uwarunkowań ochrony 
środowiska odnoszących się do planów 

zagospodarowania przestrzennego 
województw określonych w ustawach 

Prawo ochrony środowiska oraz o 
planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględnienie wniosku wynika z 
wymogu ustawowego 

14 

 Regionalny 
Dyrektor 
Ochrony 

Środowiska 
W Lublinie  

uwzględnienie przepisów Ramowej 
Dyrektywy Wodnej oraz działu III ustawy 

Prawo wodne 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględnienie wniosku wynika z 

wymogu ustawowego 

15 

 Regionalny 
Dyrektor 
Ochrony 

Środowiska 
W Lublinie  

uwzględnienie przepisów Dyrektywy 
Siedliskowej oraz Dyrektywy Ptasiej i 
Dyrektywy PE i RE w sprawie ochrony 

dzikiego ptactwa oraz ustawy o ochronie 
przyrody, w szczególności przepisów 

rozdziału 2 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględnienie wniosku wynika z 
wymogu ustawowego 
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16 

 Regionalny 
Dyrektor 
Ochrony 

Środowiska 
W Lublinie  

uwzględnienie aktualnych zakazów i 
ograniczeń wynikających z występowania 
na obszarze województwa mazowieckiego 

istniejących i projektowanych obszarów 
chronionych, w szczególności 

występujących na styku województwa 
mazowieckiego i lubelskiego 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględnienie wniosku wynika z 
wymogu ustawowego 

17 Zarząd Powiatu 
Pruszkowskiego 

zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy 
służące presji urbanizacyjnej na tereny 
zalewowe i zalesione oraz na zapisy 

dotyczące obszarów cennych ze względów 
przyrodniczych i kulturowych 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  

18 Prezydent Miasta 
Płocka 

Uwzględnienie poprawy środowiska 
przyrodniczego, w tym poprawa jakościowa 

i ilościowa stanu terenów zieleni 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach ogólnych 

Planu 

19 Prezydent Miasta 
Płocka 

Uwzględnienie poprawy środowiska 
przyrodniczego, w tym poprawa jakości 
powietrza ograniczenie niskiej emisji). 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu 

20 Prezydent Miasta 
Płocka 

Uwzględnienie poprawy środowiska 
przyrodniczego, w tym ochrona i 

zagospodarowanie unikalnych walorów 
krajobrazowych występujących w regionie - 
Płocka Skarpa Wiślana, Jary rzek Rosicy i 

Brzeźnicy 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu 
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21 Marszałek 
Województwa 

Świętokrzyskiego 

Uwzględnienie w PZPW istniejących 
transgranicznych i przygranicznych 

terenów chronionych 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach ogólnych 

Planu 

22 Marszałek 
Województwa 

Świętokrzyskiego 

Uwzględnienie w PZPW wspólnych 
elementów systemu przyrodniczego - 

Dolina Wisły 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach ogólnych 

Planu 

23 Marszałek 
Województwa 

Świętokrzyskiego 

Uwzględnienie w PZPW wspólnych 
elementów systemu przyrodniczego - 

Korytarz Ekologiczny Południowo-
Centralny 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu 

24 Marszałek 
Województwa 

Świętokrzyskiego 

Utworzenie parku krajobrazowego 
obejmującego dolinę środkowej Wisły 

wspólnie z woj. mazowieckim i lubelskim. 
nieuwzględniony  nie dotyczy zakresu 

planu 

Ustawa o ochronie przyrody określa 
procedurę ustanawiania nowych form 
ochrony przyrody. Plan województwa 

nie jest płaszczyzną, na której zapadają 
decyzje o powołaniu takich terenów. 

25  Burmistrz Miasta 
i Gminy 

Piaseczno 

Pozostawienie w Planie ustaleń 
dotyczących kształtowania i ochrony 
zasobów i walorów przyrodniczych 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu 
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26  Burmistrz Miasta 
i Gminy 

Piaseczno 

Osobne sformułowanie polityki 
województwa w zakresie „ochrony 

krajobrazu" 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach ogólnych 

Planu 

27  Burmistrz Miasta 
i Gminy 

Piaseczno 

Uwzględnienie zagadnień ochrony 
krajobrazu: wskazanie krajobrazów 
pospolitych wymagających ochrony, 

krajobrazów priorytetowych, dominant 
krajobrazowych o randze ponadregionalne 
i regionalnej oraz ich przedpoli widokowych 

(wniosek, aby dolina rzeki Jeziorki na 
terenie całej Gminy Piaseczno została 

uznana za krajobraz priorytetowy); 
dostosowanie planu do aktualnie 
obowiązujących aktów prawnych 

nieuwzględniony nie dotyczy zakresu 
planu  

zgodnie z art. 38 uopizp wnioskowane 
zagadnienia będzie zawierał audyt 

krajobrazowy. Jednak w sytuacji braku 
wyników audytu krajobrazowego (brak 

rozporządzenia wykonawczego) 
niemożliwe jest określenie krajobrazów 

występujących na obszarze 
województwa oraz lokalizacja 
krajobrazów priorytetowych 

28  Burmistrz Miasta 
i Gminy 

Piaseczno 

Ujednolicenie systemu ochrony 
przyrodniczej, środowiskowej, 

krajobrazowej przez połączenie 
istniejących form ochrony przyrody w jeden 

system na zasadach sieci Econet-PL i 
Natura 2000; połączenie równoleżnikowe 

Bolimowskiego, Chojnowskiego i 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego 
przez teren Gminy (południowa część 

gminy z Zalesiem Górnym i dolina Jeziorki) 
dodatkową formą ochrony lub korytarzem 

ekologicznym lub terenem szczególnej 
ochrony przyrodniczej i krajobrazowej, 
celem stworzenia zielonego pierścienia 

wokół Warszawy 

nieuwzględniony  nie dotyczy zakresu 
planu 

Ustawa o ochronie przyrody określa 
procedurę ustanawiania nowych form 
ochrony przyrody. Plan województwa 

nie jest płaszczyzną, na której zapadają 
decyzje o powołaniu takich terenów. 



213 
 

29  Burmistrz Miasta 
i Gminy 

Piaseczno 

Rozszerzenie zagospodarowania brzegów 
Wisły poza granicami Warszawy uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach ogólnych 

Planu 

30  Burmistrz Miasta 
i Gminy 

Piaseczno 

Wprowadzenie pojęcia „zadrzewienie o 
charakterze leśnym" i ich ochronę nieuwzględniony nie dotyczy zakresu 

planu 
do uwzględnienia w planowaniu 

miejscowym 

31  Burmistrz Miasta 
i Gminy 

Piaseczno 

Zmiana sformułowania „terenów zielonych" 
na sformułowanie „tereny zieleni” w 

szczególności na obszarach 
zurbanizowanych oraz zieleni izolacyjnej 

przy ciągach komunikacyjnych 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu 

32 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie 

Kształtowanie spójnego systemu obszarów 
chronionych obejmującego istniejące 

obszary chronione, tj. rezerwaty przyrody 
(Topór, Kulak, Dąbrowy Seroczyńskie), 

parki krajobrazowe (Kazimierski, 
Wrzelowiecki, Podlaski Przełom Bugu), 

obszary chronionego krajobrazu (Łukowski, 
Kraśnicki, Chodelski, Solec nad Wisłą, 

Dolina rzeki Zwolenki), obszary NATURA 
2000 (5 obszarów specjalnej ochrony 
ptaków: Dolina Dolnego Bugu, Lasy 
Łukowskie, Dolina Środkowej Wisły, 

Małopolski Przełom Wisły i Dolina Liwca 
oraz 6 specjalnych obszarów ochrony 

siedlisk: Ostoja Nadbużańska, Dąbrowy 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu 
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Seroczyńskie, Podebłocie, Bagna 
Orońskie, Przełom Wisły w Małopolsce, 

Dolina Zwolenki) oraz projektowany 
Geopark Małopolski Przełom Wisły, jako 
element Europejskiej Sieci Geoparków 

33 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie 

Zapewnienie ciągłości leśnych i dolinnych 
powiązań ekologicznych o znaczeniu 

międzyregionalnym 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach ogólnych 

Planu  

34 Wójt Gminy 
Stare Babice 

Ustosunkowanie się w opracowywanym 
PZPWM do kwestii korytarza 

ekologicznego między Lasem Bemowskim 
a Kampinoskim Parkiem Narodowym przez 
tereny prywatne położone między wsiami 

Klaudyn i Janów 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu 

35 Wójt Gminy 
Stare Babice 

Uznanie Lasu Bemowskiego wraz z jego 
rezerwatami: Łosiowe Błota i Kalinowa 
Łąka za istotny element w strukturze 

przyrodniczej województwa i MOPFOW 
Warszawy 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu 

36 Urząd Gminy 
Włocławek 

Uwzględnienie wspólnych działań 
ochronnych w Gostynińsko-Włocławskim 

Parku Krajobrazowym 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach ogólnych 

Planu  
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37 Urząd Gminy 
Włocławek 

Ochrona Leśnego Kompleksu 
Promocyjnego Lasy Gostynińsko-

Włocławskie 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach ogólnych 

Planu  

38 Łódzki Urząd 
Wojewódzki w 

Łodzi 

Skorelowanie międzywojewódzkich 
powiązań przyrodniczych i ograniczeń w 

zagospodarowaniu związanych z 
przygranicznymi obszarami objętymi 

ochrona prawną oraz korytarzami 
ekologicznymi. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  

39 
Marszałek 

Województwa 
Kujawsko-

Pomorskiego 

Uwzględnienie w PZPWM wspólnych 
działań ochronnych w Górznieńsko-
Lidzbarskim Parku Krajobrazowym i 

Gostynińsko-Włocławskim Parku 
Krajobrazowym, a także w obszarach 

chronionego krajobrazu: Jezioro Skępskie, 
Źródła Skrwy, Przyrzecze Skrwy Prawej, 

Międzyrzecze Skrwy i Wkry. 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  

40 
Marszałek 

Województwa 
Kujawsko-

Pomorskiego 

Uwzględnienie w PZPWM uspójnienia 
działań ochronnych na rzecz siedlisk 

Natura 2000 PLH280012 Ostoja 
Lidzbarska i PLH040035 Mszar Płociczno 

(posiadającego równocześnie status 
rezerwatu przyrody-brak kontynuacji 

przestrzennej na obszarze województwa 
mazowieckiego) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  
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41 
Marszałek 

Województwa 
Kujawsko-

Pomorskiego 

Uwzględnienie w PZPWM współpracy w 
ramach obszaru funkcjonalnego Zielone 

Płuca Polski 
nieuwzględniony nie dotyczy zakresu 

planu 

Województwo mazowieckie nie jest 
sygnatariuszem porozumienia Zielone 

Płuca Polski. Ponadto plan 
województwa nie jest płaszczyzną, na 

której mogłyby zapaść decyzje o 
zawarciu nowego porozumienia. 

42 
Marszałek 

Województwa 
Kujawsko-

Pomorskiego 

Zapewnienie ciągłości i spójności 
przyrodniczej korytarzy ekologicznych 
związanych z kompleksami leśnymi 

(Gostynińsko-Włocławski, Górznieńsko-
Lidzbarski) oraz dolinami rzek (Wisła, 

Drwęca, Skrwa) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  

43 
Marszałek 

Województwa 
Kujawsko-

Pomorskiego 

Ochrona Leśnego Kompleksu 
Promocyjnego Lasy Gostynińsko-

Włocławskie 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach ogólnych 

Planu  

44 
Marszałek 

Województwa 
Kujawsko-

Pomorskiego 

Zapobieganie nadzwyczajnym 
zagrożeniom środowiska związanym z 

przebiegiem infrastruktury technicznej (w 
tym głównie tras przewozów materiałów 

niebezpiecznych) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu 

45 Zarząd 
Województwa 
Podlaskiego 

Zapewnienie ciągłości sieci obszarów 
objętych ochroną prawną i korytarzy 

ekologicznych oraz wskazanie spójnych 
zasad ochrony Europejskiej Sieci Natura 

2000 w dolinach rzek: Narwi, Bugu i Nurca 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  



217 
 

46 Zarząd 
Województwa 
Podlaskiego 

Zapewnienie ciągłości sieci obszarów 
objętych ochroną prawną i korytarzy 

ekologicznych oraz wskazanie spójnych 
zasad ochrony parków krajobrazowych 

„Podlaskiego Przełomu Bugu" i 
„Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego" 

po stronie mazowieckiej, a Obszaru 
Chronionego Krajobrazu „Doliny Bugu" w 
sieci Natura 2000 po stronie podlaskiej 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  

47 Zarząd 
Województwa 
Podlaskiego 

Postuluje się o zapewnienie ciągłości sieci 
obszarów objętych ochroną prawną i 

korytarzy ekologicznych oraz wskazanie 
spójnych zasad ochrony  

Obszarów Chronionego Krajobrazu 
„Nadbużańskiego" oraz „Doliny Bugu i 

Nurca" po stronie mazowieckiej, a Obszaru 
Chronionego Krajobrazu „Doliny Bugu i 

Nurca" po stronie podlaskiej 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  

48 Zarząd 
Województwa 
Podlaskiego 

Zapewnienie ciągłości sieci obszarów 
objętych ochroną prawną i korytarzy 

ekologicznych oraz wskazanie spójnych 
zasad ochrony obszarów dolin cieków 

wodnych w zlewni rzek: Narwi i Bugu oraz 
terenów leśnych i otwartych stanowiących 

powiązania - korytarze migracyjne 
pomiędzy obszarami węzłowymi 

(biocentrami) sieci ekologicznych na 
pograniczu województw (GKPn-8B - 

Puszcza Piska - Przełomowa Dolina Narwi, 
GKPn-7 - Przełomowa Dolina Narwi, 

GKPnC-3A - Przełomowa Dolina Narwi - 
Puszcza Biała, GKPnC-2A -Puszcza Biała - 

Puszcza Mielnicka, GKPnC-1 - Dolina 
Dolnego Bugu, GKPnC-2 -Puszcza 

Mielnicka, obszar węzłowy) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  
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49 Zarząd Dróg 
Miejskich 

Zmiana zapisów w części dot. ochrony 
przed hałasem pkt 2.7. Polityka 

kształtowania i ochrony zasobów i walorów 
przyrodniczych oraz poprawy standardów 

środowiska z: ochronę obszarów 
zabudowanych wzdłuż ruchliwych ciągów 

komunikacyjnych (gdzie występują 
przekroczenia poziomów dopuszczalnych) 

poprzez m.in. budowę wałów, budowę 
ekranów akustycznych, na: ochronę 

obszarów prawnie chronionych akustycznie 
zlokalizowanych wzdłuż ruchliwych ciągów 

komunikacyjnych (gdzie występują 
przekroczenia poziomów dopuszczalnych) 

poprzez zastosowanie metod 
organizacyjnych ograniczenia 

oddziaływania akustycznego pojazdów 
ciężkich, montowanie fotoradarów oraz 

radarów prewencyjnych, celem 
wyegzekwowania od kierujących 

przestrzegania ustalonej organizacji ruch, 
jedynie w przypadkach uzasadnionych 

stosowanie ekranów akustycznych bądź 
wałów ziemnych 

nieuwzględniony nie dotyczy nowego 
planu  

50 Zarząd Dróg 
Miejskich 

Wprowadzenie dodatkowego zapisu w 
części dot. ochrony przed hałasem pkt 2.7.: 

egzekwowanie przez organy 
odpowiedzialne za wydawanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę budynków 
mieszkalnych, w tym w szczególności 

planowanych do realizacji na terenach, o 
których mowa w art. 113 ustawy z dnia 

27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
spełnienia wymogów, o których mowa w 

rozporządzeniu MI z dnia 12.04.2002 r. w 

nieuwzględniony nie dotyczy zakresu 
planu 

wniosek dotyczy planowania 
miejscowego 
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sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie w zakresie par. 11 ust. 1 i 2 
rozdział 1 dział II, tj. budynek z 

pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt 
ludzi powinien być wznoszony poza 

zasięgiem zagrożeń i uciążliwościami 
(m.in. takich jak hałas i drgania), a jeśli już 
to pod warunkiem zastosowania środków 
technicznych zmniejszających uciążliwość 

poniżej poziomu ustalonego bądź 
zwiększając odporność budynku na te 

zagrożenia i uciążliwości 

51 Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo 

Płock 

Nie wyznaczanie terenów bezpośrednio 
przylegających do lasów, przy lokalizacji 

zakładów lub obiektów szczególnie 
uciążliwych dla środowiska naturalnego, w 

tym dla ekosystemów leśnych (np. 
masarnie, farbiarnie, odlewnie, wysypiska 

śmieci, żwirownie itp.), za wyjątkiem 
inwestycji infrastrukturalnych celu 

publicznego 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  

52 Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo 

Płock 

Nie projektowanie infrastruktury liniowej  
przebiegającej przez tereny leśne nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje samorządu 

województwa 

Plan województwa nie jest płaszczyzną 
decyzji o lokalizacji infrastruktury 

liniowej 

53 Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo 

Płock 

Przy budowie i lokalizacji elektrowni 
wiatrowych wraz z naziemną i podziemną 
infrastrukturą towarzyszącą należy zwrócić 

szczególną uwagę na wybitne walory 
krajobrazowe ze szczególnym 

uwzględnieniem parków krajobrazowych i 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  



220 
 

obszarów chronionego krajobrazu 

54 Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo 

Płock 
Przeznaczenie nieużytków pod zalesienia uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach ogólnych 

Planu  

55 Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo 

Płock 

Postulat, by w jak najmniejszym stopniu 
ingerować w środowisko leśne przy 

rozbudowie połączeń komunikacyjnych 
oraz tworzeniu nowych dróg z 

uwzględnieniem wykorzystania na ten cel 
terenów o mniejszym znaczeniu dla 

środowiska 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  

56 Wójt Gminy 
Nadarzyn 

Uwzględnienie w PZPWM systemu 
obszarów chronionych - Warszawski OChK uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach ogólnych 

Planu  

57 Wójt Gminy 
Nadarzyn 

Uwzględnienie w PZPWM systemu 
obszarów chronionych - rezerwaty przyrody 

- "Młochowski Grąd" i "Młochowski Łąg" 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach ogólnych 

Planu  
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58 Nadleśnictwo 
Gostynin 

Dokonanie zapisu w PZPWM o 
możliwościach zmian w powierzchnia 

obszarów chronionych (wynikających ze 
zmian granic i powstawania nowych 

obszarów chronionych)  

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  

59 Nadleśnictwo 
Łąck 

Planowane elementy infrastruktury liniowej 
w ramach zmiany planu (dot. ciągów 

komunikacyjnych, linii energetycznych, 
ropociągów itp.) nie powinny przecinać 

kompleksów leśnych 

nieuwzględniony 
wykracza poza 

kompetencje samorządu 
województwa 

Plan województwa nie jest płaszczyzna 
decyzji o lokalizacji infrastruktury 

liniowej 

60 Nadleśnictwo 
Łąck 

Tereny pod planowana lokalizacje 
zakładów i obiektów uciążliwych dla 
środowiska naturalnego nie powinny 
bezpośrednio przylegać do obszarów 

leśnych, ze względu na występujące liczne 
formy ochrony przyrody 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu 

61 Nadleśnictwo 
Łąck 

Tereny nieużytkowane oraz odłogujące 
należy przeznaczyć pod zalesienia uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach ogólnych 

Planu 

62 Marta Dzyr 
Pozostawienie działek 180 i 181 w studium 

bez zmian do zalesienia - gmina Stare 
Babice 

nieuwzględniony nie dotyczy zakresu 
planu 

wniosek dotyczy planowania 
miejscowego 
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63 Agnieszka 
Gołębiowska 

Pozostawienie działek 180 i 181 w studium 
bez zmian, jako "zalesienia" (dotyczy 

obszaru nr 5 położonego w obrębie Janów, 
działki nr 180 i 181 w gminie Stare Babice) 

nieuwzględniony nie dotyczy zakresu 
planu 

wniosek dotyczy planowania 
miejscowego 

64 Wójt Gminy 
Żabia Wola Korekta obszarów chronionego krajobrazu uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach ogólnych 

Planu  

65 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Utrzymanie ochrony obszarów cennych 
przyrodniczo na terenie gminy Konstancin-

Jeziorna, w tym: Chojnowskiego Parku 
Krajobrazowego, Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, Obszaru Natura 

2000, rezerwatów 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  

66 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Doprecyzowanie zasad ochrony 
chronionych gruntów rolnych i leśnych w 
Obszarze Metropolitalnym Warszawy z 
uwzględnieniem czynników położenia, 

areału i struktury terenów przewidzianych 
do zmiany przeznaczenia na cele 

inwestycyjne 

nieuwzględniony 
wykracza poza 

kompetencje samorządu 
województwa 

zasady ochrony gruntów rolnych i 
leśnych określa Ustawa o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych 

67 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Wskazanie i określenie kierunków działań 
ograniczających negatywne oddziaływania 

na: - obszar uzdrowiska Konstancin-
Jeziorna 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  
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68 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Wskazanie i określenie kierunków działań 
ograniczających negatywne oddziaływania 

na: rzekę Jeziorkę 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach ogólnych 

Planu  

69 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Wskazanie i określenie kierunków działań 
ograniczających negatywne oddziaływania 
na: - obszar lasów Chojnowsko-Oborskich 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  

70 Mazowiecki 
Zespół Parków 
Krajobrazowych  

Zachowanie zakazów obowiązujących na 
terenie Parków Krajobrazowych  i 

Obszarów Chronionego Krajobrazu 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach ogólnych 

Planu  

71 Mazowiecki 
Zespół Parków 
Krajobrazowych  

Zachowanie lasów na terenie Parków 
Krajobrazowych jako korytarzy 

ekologicznych nie tylko o znaczeniu 
lokalnym ale w skali regionalnej, "Zielonego 

Pierścienia Warszawy", ciągów 
napowietrzających obszary zurbanizowane 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  

72 Mazowiecki 
Zespół Parków 
Krajobrazowych  

Ograniczenie zabudowy wzdłuż cieków 
wodnych z zachowaniem zrównoważonego 

rozwoju, ze względu na zachowanie 
różnorodności biologicznej, migracji 

zwierząt i roślin oraz mieszania się genów 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  
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73 Mazowiecki 
Zespół Parków 
Krajobrazowych  

Uwzględnianie w opracowywanych mpzp 
zapisów ustawy "o ochronie przyrody" oraz 

Rozporządzeń w sprawie Parków 
Krajobrazowych oraz Obszarów 

Chronionego Krajobrazu 

nieuwzględniony niezgodny z celami i 
kierunkami planu 

wniosek dotyczy planowania 
miejscowego 

74 Mazowiecki 
Zespół Parków 
Krajobrazowych  

Pozostawienie w gospodarczym 
wykorzystaniu gruntów na terenach 

chronionych z zachowaniem 
zrównoważonego rozwoju terenów 

zurbanizowanych 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  

75 Mazowiecki 
Zespół Parków 
Krajobrazowych  

Utrzymanie potencjału przyrodniczego 
obszarów Parków Krajobrazowych i 
Obszarów Chronionego Krajobrazu 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  

76 Mazowiecki 
Zespół Parków 
Krajobrazowych  

Regulacja granic obszarów chronionych w 
tym m.in. Parków Krajobrazowych, 
Obszarów Chronionego Krajobrazu 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  

77 Mazowiecki 
Zespół Parków 
Krajobrazowych  

Ochrona zakrzewień, zadrzewień 
śródpolnych i nadwodnych jako element 
zanikającego krajobrazu i ostoja fauny i 

flory 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  
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78 Mazowiecki 
Zespół Parków 
Krajobrazowych  

Ochrona siedlisk chronionej fauny i flory uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zapisach ogólnych 
Planu  

79 Edyta Jaszczuk Utworzenie Parku Krajobrazowego w 
Dolinie Środkowej Wisły. nieuwzględniony  nie dotyczy zakresu 

planu 

Ustawa o ochronie przyrody określa 
procedurę ustanawiania nowych form 
ochrony przyrody. Plan województwa 

nie jest płaszczyzną, na której zapadają 
decyzje o powołaniu takich terenów. 

80 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Stworzenie zielonych pierścieni wokół 
miast (Warszawa, Radom, Płock, 

Ostrołęka, Siedlce) 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach ogólnych 

Planu 

81 Łukasz Patryk 
Bielecki 

Udostępnienie terenu poligonu w Zielonce 
do celów rekreacyjnych oraz włączenie go 

w Mazowiecki Park Krajobrazowy 
nieuwzględniony  nie dotyczy zakresu 

planu 

Powiększenie parku krajobrazowego 
następuje w drodze uchwały sejmiku 

województwa i wymaga uzgodnienia z 
właściwą miejscowo radą gminy oraz 
właściwym regionalnym dyrektorem 

ochrony środowiska. 

82 Zielone 
Mazowsze 

Udostępnienie terenu poligonu w Zielonce 
do celów rekreacyjnych oraz włączenie go 

w Mazowiecki Park Krajobrazowy 
nieuwzględniony  nie dotyczy zakresu 

planu 

Powiększenie parku krajobrazowego 
następuje w drodze uchwały sejmiku 

województwa i wymaga uzgodnienia z 
właściwą miejscowo radą gminy oraz 
właściwym regionalnym dyrektorem 

ochrony środowiska. 
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83 

Krzysztof 
Bruździak - 

Stowarzyszenie 
Zwykłe     

Przyjazna I 
Bezpieczna 7-KA 

Powstanie Rezerwatu Przyrody Ostrówek 
na terenie gminy Szydłowo i Wieczfnia 

Kościelna 
nieuwzględniony 

wykracza poza 
kompetencje samorządu 

województwa 

ustanawianie rezerwatów przyrody 
należy do kompetencji administracji 

rządowej 

84 

Krzysztof 
Bruździak - 

Stowarzyszenie 
Zwykłe     

Przyjazna I 
Bezpieczna 7-KA 

Objęcie czynną ochroną obszarów 
źródliskowych i źródeł rzek Orzyc, Mławka i 

pozostałych 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniony w zapisach ogólnych 

Planu 

85 

Krzysztof 
Bruździak - 

Stowarzyszenie 
Zwykłe     

Przyjazna I 
Bezpieczna 7-KA 

Ujęcia w programie ochrony powietrza 
oddziaływania rolnictwa ze szczególnym 

uwzględnieniem ferm 
wielkoprzemysłowych 

nieuwzględniony nie dotyczy zakresu 
planu 

wniosek dotyczy Programu ochrony 
powietrza 

86 Burmistrz Miasta 
Pionki - Romuald 

Zawodnik 

Uwzględnienie w PZPWM, że miasto 
Pionki leży w sercu Puszczy Kozienickiej w 
obszarze Natura 2000. Posiada unikatowe 

walory przyrodnicze i plany restytucji 
zbiorków wodnych (m.in. spuszczonego 

przez Niemców w czasie wojny tzw. Stawu 
Dolnego) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu  

87 Prezydent Miasta 
Pruszkowa 

Zachowanie Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu w nie 

pomniejszonych granicach 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu 
uwzględniono w zapisach ogólnych 

Planu 
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88 Nadleśnictwo 
Drewnica w 

Ząbkach 

Przeznaczenie wszystkich gruntów leśnych 
Skarbu Państwa pozostających w 

zarządzie Lasów Państwowych, w zasięgu 
terytorialnym nadleśnictwa, dla celów 

gospodarki leśnej 

nieuwzględniony 
wykracza poza 

kompetencje samorządu 
województwa 

Plan województwa nie przesądza o 
zagospodarowaniu wszystkich gruntów 

leśnych Skarbu Państwa 

 

Zakres merytoryczny: Gospodarka odpadami 

Lp. Wnioskodawca Skrócona treść wniosku Sposób rozpatrzenia Uzasadnienie Uwagi do rozpatrzenia 

1 Prezydent m. 
Siedlce 

Powiększenie Zakładu Gospodarki 
Odpadami w Woli Suchożebrskiej 
poprzez rozbudowę i modernizację 

RIPOK. 

nieuwzględniony nie dotyczy zakresu 
planu  

Plan województwa nie jest miejscem, gdzie 
zapadają decyzje dotyczące lokalizacji 

inwestycji w zakresie gospodarki 
odpadami. Plan adaptuje rozwiązania 

przyjęte w aktualnym Planie Gospodarki 
Odpadami. 

2 Prezydent m. 
Siedlce 

Uwzględnienie w proj. Planu inwestycji 
w zakresie budowy spalarni odpadów 

do prowadzenia termicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych 

w subregionie siedleckim 

nieuwzględniony nie dotyczy zakresu 
planu  

Plan województwa nie jest miejscem, gdzie 
zapadają decyzje dotyczące lokalizacji 

inwestycji w zakresie gospodarki 
odpadami. Plan adaptuje rozwiązania 

przyjęte w aktualnym Planie Gospodarki 
Odpadami. 

3 Urząd Gminy 
Radziejowice 

Nie wyznaczanie w przedmiotowym 
planie na terenie gminy ani w jej 

sąsiedztwie,  jakichkolwiek terenów  
pod realizację systemowych rozwiązań 

w zakresie zbierania i utylizacji 
odpadów w gminie Radziejowice, które 
oddziaływałyby negatywnie na formy 
ochrony przyrody oraz stwarzałyby 

nieuwzględniony nie dotyczy zakresu 
planu  

Plan województwa nie jest miejscem, gdzie 
zapadają decyzje dotyczące lokalizacji 

inwestycji w zakresie gospodarki 
odpadami. Plan adaptuje rozwiązania 

przyjęte w aktualnym Planie Gospodarki 
Odpadami. 
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zagrożenia dla mieszkańców gminy 
Radziejowice 

4 Burmistrz 
Halinowa  

Nie wskazywanie lokalizacji 
składowiska i zakładu utylizacji 

odpadów w rejonie miasta Zielonka, 
powiat Wołomin w sąsiedztwie z 

miejscowością Michałów położoną w 
gminie Halinów 

nieuwzględniony nie dotyczy zakresu 
planu  

Plan województwa nie jest miejscem, gdzie 
zapadają decyzje dotyczące lokalizacji 

inwestycji w zakresie gospodarki 
odpadami. Plan adaptuje rozwiązania 

przyjęte w aktualnym Planie Gospodarki 
Odpadami. 

5 
Urząd Miasta i 

Gminy 
Konstancin-

Jeziorna 

Wzmocnienie rangi uzdrowiskowej 
Gminy Konstancin - Jeziorna poprzez 

objęcie kompleksową rekultywacją 
terenów wysypiska odpadów Łubna I, 

w celu ograniczenia negatywnego 
oddziaływania ww. wysypiska na 

K1201 środowisko przyrodnicze i stan 
wód podziemnych 

nieuwzględniony 
wykracza poza 
kompetencje 
samorządu 

województwa  

Składowisko odpadów w m. Łubna zostało 
zrekultywowane przez zarządzającego 

instalacją. 

6 Zarząd Powiatu 
Pruszkowskiego 

wprowadzenie zapisów dotyczących 
warunków składowania i przetwarzania 

odpadów w sąsiedztwie siedlisk 
ludzkich 

nieuwzględniony nie dotyczy zakresu 
planu 

Skala planu nie pozwala na 
uszczegółowienie zapisów. Warunki 

przetwarzania odpadów reguluje Rozdział 
10 ustawy o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 
21) oraz Dokument referencyjny BAT dla 

przemysłu przetwarzania odpadów 

7 Prezydent 
Miasta Płocka 

Uwzględnienie poprawy środowiska 
przyrodniczego, w tym zwiększenie 
zdolności do utylizacji odpadów z 

zachowaniem bezpieczeństwa 
ekologicznego  (budowa instalacji 

termicznego przekształcania odpadów 
komunalnych w Płocku) 

nieuwzględniony nie dotyczy zakresu 
planu  

Plan województwa nie jest miejscem, gdzie 
zapadają decyzje dotyczące lokalizacji 

inwestycji w zakresie gospodarki 
odpadami. Plan adaptuje rozwiązania 

przyjęte w aktualnym Planie Gospodarki 
Odpadami. 
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8 Burmistrz Gminy 
Konstancin - 

Jeziorna 

Wskazanie i określenie kierunków 
działań ograniczających negatywne 

oddziaływania na:  tereny w otoczeniu 
wysypiska odpadów Lubna I 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu uwzględniony w zapisach ogólnych Planu  

9 Prezydent 
Miasta 

Ciechanów 

Wspieranie działań międzygminnego 
Związku Regionu Ciechanowskiego dla 

realizacji kompleksowych rozwiązań 
gospodarki odpadami 

nieuwzględniony nie dotyczy nowego 
planu  

Międzygminny Związek Regionu 
Ciechanowskiego został wykreślony z 

prowadzonego przez Wojewodę 
Mazowieckiego Rejestru Związków 

Międzygminnych.  

Zakres merytoryczny: Pozostałe 

Lp. Wnioskodawca Skrócona treść wniosku Sposób 
rozpatrzenia Uzasadnienie Uwagi do rozpatrzenia 

1 Prezydent m. 
Siedlce 

Realizacja przedsięwzięć rozwojowych w 
subregionie siedleckim poprzez tworzenie 

warunków do wdrożenia innowacji i nowych 
technologii 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu   

2 Wójt Gminy 
Leszno 

uwzględnienie w planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa polityki 

przestrzennej gminy zawartej w obowiązującym 
studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

uwzględniony w zakresie zgodności 
z inwestycjami transportowymi o 

znaczeniu krajowym i wojewódzkim 

3  Burmistrz Miasta 
i Gminy 

Piaseczno 

Utrzymanie zapisów dot. programów 
inwestycyjnych i polityk przestrzennych 
(sprzyjających rozwojowi Piaseczna) z 

aktualnie obowiązującego PZPWM 

uwzględniony     
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4  Burmistrz Miasta 
i Gminy 

Piaseczno 

Pozostawienie w Planie ustaleń dotyczących 
rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ] 

5  Burmistrz Miasta 
i Gminy 

Piaseczno 

Doprecyzowanie  polityki rozwoju i modernizacji 
obszarów wiejskich w stosunku do, jak to 
określono w PZPWM: obszarów wiejskich 

uczestniczących w procesach rozwojowych 
(będących pod wpływem oddziaływania dużego 

ośrodka miejskiego) 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu 

obszary te zostaną wyznaczone na 
podstawie KPZK 2030 

6  Burmistrz Miasta 
i Gminy 

Piaseczno 

Pozostawienie w części dotyczącej inwestycji 
celu publicznego Piaseczyńskiego programu 

rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej 
uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu ] 

7 Zarząd 
Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM teletransmisji - pas 
teletransmisji TON Łomża - Ostrołęka nieuwzględniony   nie dotyczy zakresu Planu inny poziom szczegółowości w 

Planie  

8 Zarząd 
Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM teletransmisji -  pas 
teletransmisji SLR Makarki - Chruszczewka nieuwzględniony   nie dotyczy zakresu Planu inny poziom szczegółowości w 

Planie  
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9 Zarząd 
Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM  istniejącej 
infrastruktury energetycznej - pas linii 

radiowych RTCN Siedlce - SLR Makarki 
nieuwzględniony   nie dotyczy zakresu Planu inny poziom szczegółowości w 

Planie  

10 Zarząd 
Województwa 
Podlaskiego 

Uwzględnienie w PZPWM  istniejącej 
infrastruktury energetycznej - pas linii 

radiowych RTON Ostrołęka - RTON Łomża 
nieuwzględniony   nie dotyczy zakresu Planu inny poziom szczegółowości w 

Planie  

11 

Biuro Architektury 
i Planowania 

Przestrzennego 
Urząd M. St. 
Warszawy 

Wniosek o uwzględnienie obecnej polityki 
przestrzennej miasta zawartej w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego m. st. Warszawy 

uwzględniony     

w ramach Planu zostanie 
sporządzony plan 

zagospodarowania przestrzennego 
miejskiego obszaru funkcjonalnego 

ośrodka wojewódzkiego  

12 Wójt Gminy Żabia 
Wola 

Zapewnienie dostępności do planowanej 
rozbudowy systemów telekomunikacyjnych / 

dostęp do sieci światłowodowej 
nieuwzględniony   nie dotyczy zakresu Planu inny poziom szczegółowości w 

Planie  

13 Warszawskie 
Przedsiębiorstwo 
Mostowe Mosty 

Możliwości realizacji inwestycji na terenie 
Gminy Dzierzgowo. Wniosek dotyczy 

wprowadzenia zapisów w Planie 
pozwalających, po uzyskaniu odpowiedniej 

zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska, na zlokalizowanie inwestycji 

przemysłowych i infrastrukturalnych na terenie 
gminy Dzierzgowo 

nieuwzględniony   nie dotyczy zakresu Planu inny poziom szczegółowości w 
Planie  
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14 

Biuro 
Stowarzyszenia 
Radomskiego 

Obszaru 
Funkcjonalnego 

Określenie Radomskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, w skład którego wejdą: Gmina 
Miasta Radomia, Powiat Radomski oraz gminy: 

Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-
Letnisko, Kowala, Pionki, Przytyk, Skaryszew, 
Wierzbica, Wolanów, Zakrzew, miasto Pionki 

oraz Orońsko 

 nieuwzględniony    
w Planie nie będą wyznaczane 

obszary funkcjonalne dla ośrodków 
regionalnych i subregionalnych  

15 Anna i Mariusz 
Wach 

Sporządzenie zmiany w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla gruntów 

działki 67/11 położonej w miejscowości 
Wierzbin, ul. Królowej Marysieńki, gm. Stare 

Babice 
 

nieuwzględniony nie dotyczy zakresu planu  

16 Prezes Urzędu 
Lotnictwa 
Cywilnego 

Wszystkie obiekty o wysokości równej i 
większej niż 100m nad poziom terenu, stanowią 

przeszkody lotnicze i ze względu na 
zapewnienie warunków bezpieczeństwa ruchu 

cywilnych statków powietrznych muszą być 
zgłaszane do Prezesa ULC oraz oznakowane 

zgodnie z rozporządzeniem MI z dnia 
25.06.2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania 

oraz oznakowania przeszkód lotniczych 

nieuwzględniony nie dotyczy zakresu planu  

17 Prezes Urzędu 
Lotnictwa 
Cywilnego 

Zgodnie z art. 87 ust. 6 pkt 1ww.  ustawy 
zabrania się w otoczeniu lotniska, czyli w 

odległości do 5km od jego granic, budowy lub 
rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą 

stanowić źródło żerowania ptaków 

nieuwzględniony nie dotyczy zakresu planu   
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18 Prezes Urzędu 
Lotnictwa 
Cywilnego 

W rejonie województwa mazowieckiego 
zainstalowane są pomoce radionawigacyjne, 

których  zakładanie oraz utrzymywania 
(eksploatacja) jest celem publicznym, zgodnie z 
art. 86 ust. 3 tej ustawy. W celu zabezpieczenia 

ich przed uszkodzeniem lub zakłóceniami w 
działaniu, zapewnia się im odpowiednie środki 
ochrony zgodnie z załącznikiem Va punkt A-

Charakterystyka fizyczna, infrastruktura i 
urządzenia, pkt 3e rozporządzenia WE Nr 

1108/2009 z dnia 21.10.2009 r. źródła 
promieniowania lub obecność ruchomych lub 

stałych przedmiotów nie mogą zakłócać 
skutecznej łączności lotniczej, systemów 

nawigacji i dozorowania ani nie mogą wpływać 
negatywnie na ich działanie 

uwzględniony zgodny z celami i 
kierunkami planu  

19 Prezes Urzędu 
Lotnictwa 
Cywilnego 

Informacje o pomocach radionawigacyjnych 
można uzyskać w ULC uwzględniony zgodny z celami i 

kierunkami planu  

20 Prezes Urzędu 
Lotnictwa 
Cywilnego 

Przy projektowaniu lotnisk i lądowisk oraz 
później w okresie ich użytkowania należy 

przestrzegać zaleceń zawartych w 
odpowiednich przepisach prawa 

nieuwzględniony nie dotyczy zakresu planu  
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