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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR ………… 

RADY GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI 

z dnia ……………. r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

części miejscowości Stare Kobiałki 

 
Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) sporządzono miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części miejscowości Stare Kobiałki, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z 

zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stoczek 

Łukowski uchwalonego uchwałą Nr X/57/15 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 28 lipca 2015 r. w 

sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Stoczek Łukowski, zmienionego uchwałą Nr XIV/108/2020 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 30 

stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stoczek Łukowski, oraz przepisami odrębnymi wraz z uzasadnieniem. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Stare Kobiałki został 

przygotowany w oparciu o uchwałę Nr XV/114/2020 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 13 marca 

2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części miejscowości Stare Kobiałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą 

skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.  

 

Granica obszaru objętego planem obejmuje teren oznaczony w ewidencji gruntów i budynków 

obręb Stare Kobiałki jako działki nr 273, 274/1, 274/2, 275/1, 275/3, 275/4, 277 i 280/1, zgodnie z 

rysunkiem planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

Powierzchnia objęta przedmiotowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmuje ok. 

1,8ha; położona jest w zachodniej części miejscowości Stare Kobiałki, pomiędzy terenem kolejowym 

na południu, a terenem drogi krajowej nr 76 klasy głównej na północ od granicy planu. Obszar objęty 

planem w większości jest zainwestowany, występuje zabudowa głównie produkcyjno-usługowa oraz 

budynek mieszkalny na działce o nr ewid. 277.  

Zewnętrzne powiązanie komunikacyjne obszaru objętego planem stanowi droga krajowa nr 76 

klasy głównej, ul. Józefa Piłsudskiego, przebiegająca wzdłuż północnej granicy planu. Do obsługi 

komunikacyjnej wewnętrznej wykorzystane będą istniejące drogi wewnętrzne, dojazdy, place 

nawrotowe i parkingi, przy czym dopuszcza się ich rozbudowę, zbilansowaną z potrzebami 

transportowymi. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Stare Kobiałki nie 

narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stoczek 

Łukowski uchwalonego uchwałą Nr X/57/15 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 28 lipca 2015 r. w 

sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Stoczek Łukowski, zmienionego uchwałą Nr XIV/108/2020 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 30 

stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stoczek Łukowski. W zmianie Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Stoczek Łukowski, uchwalonego uchwałą Nr XIV/108/2020 
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Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 30 stycznia 2020r., obszar ten przeznaczony jest głównie jako 

P/U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, oraz w mniejszej części jako MN/U – tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Zgodnie ze zmianą Studium, na terenach P/U 

przewiduje się lokalizację zakładów związanych z działalnością gospodarczą oraz dopuszcza się 

lokalizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem terenów 

położonych na terenie Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Z kolei na terenach MN/U 

usługi mogą być realizowane jako wbudowane lub wolnostojące; preferuje się funkcje usługowe 

związane z obsługą mieszkańców, a także dopuszcza lokalizację usług publicznych, usług sportu i 

rekreacji, agroturystykę oraz infrastrukturę techniczną i komunikację. 

Na części obszaru przedmiotowego opracowania obowiązuje obecnie miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenu aktywności gospodarczej „Stare Kobiałki”, przyjęty 

Uchwałą Nr V/42/07 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 marca 2007 roku. Ww. plan obejmuje 

działki o nr ewid. 277, 275/1, 275/2, 274/2, 274/1 i 273, położone w miejscowości Stare Kobiałki. 

W planie ustalono przeznaczenie terenu: 

 1P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 

 2 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 3 RM – teren zabudowy zagrodowej. 

 

Zakres zmian dokonanych w ww. zmianie Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Stoczek Łukowski obejmował m.in. zmianę przeznaczenia z 

terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej na zabudowę 

produkcyjno-usługową dla terenu położonego w miejscowości Stare Kobiałki, na działce o nr ewid. 

275/3, w tym zmianę wskaźników zagospodarowania dla całego terenu oznaczonego symbolem P/U. 

Z uwagi na wprowadzone ww. zmiany dla terenu objętego miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Stare Kobiałki, zasadne jest podjęcie uchwały, 

umożliwiającej inwestorowi dalszy rozwój działalności gospodarczej na terenie objętym 

przedmiotowym opracowaniem. 

 

Zakres miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zasady jego sporządzania 

określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.). Zgodnie z art. 4 ww. ustawy w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego następuje ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie 

inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy 

terenu.  

 

Niniejsze uzasadnienie zawiera następującą ocenę przedmiotowego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego: 

 

1) Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 

 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwzględnia się zwłaszcza 

wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walory architektoniczne i 

krajobrazowe, wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 

rolnych i leśnych, wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej, wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 

ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, walory ekonomiczne przestrzeni, prawo własności, 
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potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, potrzeby interesu publicznego, potrzeby w zakresie 

rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych, zapewnienie udziału 

społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, zachowanie jawności i przejrzystości procedur 

planistycznych, potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia 

ludności. 

 

Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ww. ustawy ładem przestrzennym jest takie ukształtowanie przestrzeni, 

które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie 

uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i 

kompozycyjno-estetyczne. Na kształtowanie przestrzeni zgodnie z wymogami ładu przestrzennego 

będą mieć wpływ przede wszystkim przepisy odrębne z zakresu szeroko rozumianego prawa 

budowlanego, w tym przepisy techniczno-budowlane dotyczące m.in. budynków, dróg, urządzeń 

infrastruktury technicznej a także określające zasady zagospodarowania działek budowlanych. 

Zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 164 poz. 1587) ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego powinny 

zawierać określenie cech elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ochrony, 

określenie cech elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ukształtowania lub 

rewaloryzacji, oraz określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu 

terenów. 

 

W przedmiotowym planie, w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania terenów, ustalono 

główne przeznaczenie terenów jako: 

 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej (MN/U), 

 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (1 P/U i 2 P/U), 

 teren związany z systemem komunikacji drogowej.  

 

Sporządzony plan nie zaburza ładu przestrzennego i wprowadza zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego (rozdział 2), w tym urbanistyki i architektury oraz ochrony walorów 

krajobrazowych i architektonicznych. Ustala również parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu (m.in. maksymalną wysokość zabudowy, minimalną i maksymalną 

intensywność zabudowy oraz gabaryty dachów w rozdziale 8 USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA 

TERENÓW, a także nieprzekraczalną linię zabudowy – § 7 ust. 1 pkt 1). Ustanawiając wyżej 

wymienione zasady zagospodarowania, uwzględniono wymagania wynikające m.in. z zasad polityki 

przestrzennej określonych w obowiązującej zmianie Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Stoczek Łukowski.  

 

Jednocześnie w planie uwzględniono wymogi dotyczące ochrony środowiska, co przejawia się 

m.in. wprowadzeniem zapisów dotyczących udziału powierzchni biologicznie czynnej (§ 8 ust. 2) czy 

nie dopuszczeniem lokalizacji zakładów zaliczonych do zakładów o zwiększonym (ZZR) lub dużym 

ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (§ 8 ust. 3). W planie zawarto także zapisy 

dotyczące ochrony powietrza, gleb, wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrony przed 

hałasem (§ 8 ust. 5 i 6). 

 

Na obszarze objętym planem nie występują grunty rolne i leśne objęte ochroną na podstawie 

ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1161 ze zm.) 
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oraz nie występują obiekty objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021r. poz. 710 ze zm.). 

 

Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób ze 

szczególnymi potrzebami są realizowane głównie na etapie realizacji zabudowy. Stopień realizacji 

potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami zrealizowany został poprzez określenie w USTALENIACH 

SZCZEGÓŁOWYCH DLA TERENÓW (rozdział 8) liczby miejsc parkingowych dostosowanych do 

niepełnosprawnych poruszających się pojazdami oraz wprowadzenie nakazu stosowania rozwiązań 

przestrzennych, architektonicznych i techniczno-budowlanych zapewniających dostępność budynków 

i terenów dla osób niepełnosprawnych, w oparciu o przepisy odrębne (§ 7 ust. 1 pkt 5). 

 

Zgodnie z art. 2 pkt 17 wymienionej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym walorami ekonomicznymi przestrzeni są takie cechy przestrzeni, 

które można określić w kategoriach ekonomicznych. Rozstrzygnięcia dotyczące przeznaczenia 

terenów na określone cele powinny dążyć do optymalizacji wykorzystania i rozwoju gospodarczego 

danego obszaru, przy uwzględnieniu ograniczeń przyrodniczych, środowiskowych i innych 

występujących na danym obszarze. Jednocześnie przy ocenie ekonomiki rozstrzygnięć należy brać 

pod uwagę ewentualne skutki finansowe uchwalenia planu, o których mowa poniżej. Przedmiotowy 

plan uwzględnia walory ekonomiczne przestrzeni oraz prawo własności właścicieli poprzez nadanie 

funkcji terenu zgodnie z predyspozycją przedmiotowego obszaru. 

 

Potrzeby w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa zrealizowano poprzez zawiadomienie 

o przystąpieniu do sporządzania planu właściwych organów wojskowych oraz bezpieczeństwa 

państwa (Wojewódzki Sztab Wojskowy, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego). Agencja 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie zgłosiła wniosków, zaś Wojewódzki Sztab Wojskowy wniósł, aby 

wszelkie projektowane obiekty stałe oraz tymczasowe o wysokości równej i wyższej od 50 m n.p.t., 

przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, podlegały zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu 

Lotniczego Sił Zbrojnych RP. Zapisy planu uwzględniają ww. wniosek (§ 12 ust. 1 pkt 3 oraz § 16 ust. 

1 pkt 2). 

 

Ustalając przeznaczenie terenu i określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z 

terenu, brano pod uwagę zarówno interes publiczny, jak i interesy prywatne i prawo własności. 

Przedmiot wprowadzonych ustaleń nie wpływa na naruszenie interesu prawnego właścicieli 

nieruchomości. 

 

W planie określono również zasady w ramach realizowania potrzeb w zakresie rozwoju 

infrastruktury technicznej. Plan wprowadza zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej (rozdział 7), systemów komunikacji (rozdział 6) oraz obowiązek 

zaspokojenia potrzeb parkingowych według wyznaczonych wskaźników (§ 11 ust. 3). 

 

W kwestii zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności, 

ustalenia planu nie wpłyną negatywnie na potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do 

celów zaopatrzenia ludności. Na terenach objętych planem, zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 1 tekstu planu, 

ustala się zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej. Z kolei w zakresie odprowadzania 

ścieków, ustala się ich odprowadzanie do systemu zbiorczego gminnej kanalizacji sanitarnej, 

odprowadzającej ścieki do gminnej oczyszczalni ścieków położonej poza granicami planu (§ 12 ust. 3 

pkt 1). 
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W zakresie zachowania jawności i przejrzystości procedur planistycznych, procedurę 

przeprowadza się zgodnie z wymaganą procedurą formalno-prawną na podstawie art. 17 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Podczas prac nad planem zapewniono udział społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wójt 

Gminy Stoczek Łukowski zapewnił jawność i przejrzystość ww. procedury. Obwieszczenie o 

przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Stoczek Łukowski oraz umieszczono zarówno na stronie internetowej Urzędu, jak i w lokalnej prasie, 

wyznaczając termin składania wniosków do projektu planu do 20 listopada 2020r. Wnioski można 

było składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stoczek 

Łukowski, Plac T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski, albo za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres 

gmina@stoczeklukowski.pl. Do Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne wnioski od osób prywatnych. 

 

2) Zgodność z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 

Stoczek Łukowski. 

 

Ustalenia przedmiotowego planu nie są sprzeczne z analizą, o której mowa w art. 32 ust. 2 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. z Oceną aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Gmina Stoczek Łukowski, przyjętą uchwałą Nr L/307/18 Rady 

Gminy Stoczek Łukowski z dnia 16 października 2018r. 

 

3) Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy. 

 

Wszelkie działania inwestycyjne na terenie objętym przedmiotowym planem realizowane będą 

przez inwestora, bez udziału środków finansowych z budżetu gminy. Mając na uwadze powyższe, 

stwierdza się, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Stare 

Kobiałki nie będzie mieć wpływu na finanse publiczne związane z budżetem gminy. 


