
  

Uchwała Nr XXXII/286/2020 

Rady Miejskiej w Łomiankach 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

 

 

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Przyjmuje się przedstawione przez Burmistrza Łomianek wyniki analizy zmian w 

zagospodarowaniu przestrzennym gminy Łomianki w okresie 2016-2019. 

2. „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Łomianki w okresie 2016-

2019” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

1. Uwzględniając wyniki analizy, o której mowa w § 1, stwierdza się: 

1) aktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

i Gminy Łomianki; 

2) nieaktualność 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) częściową nieaktualność 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

oraz 2 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wymienionych 

w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) aktualność 29 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 1 zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki oraz miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego wynikających w szczególności ze składanych 

wniosków oraz zmian w obowiązujących przepisach prawa. 

§ 3. 

Opinia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie „Analizy zmian 

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Łomianki w okresie 2016-2019” stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XXXII/286/2020 

Rady Miejskiej w Łomiankach 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które utraciły aktualność: 

Lp. Nazwa MPZP 

Nr uchwały Rady 

Miejskiej i data 

uchwalenia 

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

obejmującego obszar położony w Łomiankach przy ul. Wiślanej (obręb 

2-03 działka 91/1, 91/2, 92) 

XII/86/99 

20.10.1999 r. 

2. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego 

obszar położony we wsi Dąbrowa Gmina Łomianki 

XII/87/99 

20.10.1999 r. 

3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Łomianki zatwierdzonego przez Radę Miejską w Łomianki uchwałą nr 

XXVI/158/93 z dnia 24 marca 1993 r., polegająca na dopuszczeniu 

realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach nr ew. 

554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565 i 566 w 

obrębie 2-03 położonych przy ul. Granicznej oraz na korekcie proj. 

przebiegu drogi ozn. na rys. planu symb. 7.KDw. 

XIII/96/99 

24.11.1999 r. 

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej 

Południe 

LI/295/2013 

17.10.2013 r. 
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Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XXXII/286/2020 

Rady Miejskiej w Łomiankach 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które częściowo utraciły 

aktualność: 

Lp. Nazwa MPZP 

Nr uchwały Rady 

Miejskiej i data 

uchwalenia 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kiełpin XXXII/229/2008 

30.12.2008 r. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin 

Poduchowny” 

LIV/409/2010 

17.09.2010 r. 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Centrum” LV/414/2010 

4.11.2010 r. 

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sierakowska" LV/416/2010 

4.11.2010 r. 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Chopina” VIII/49/2011 

9.06.2011 r. 

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej 

części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki 

Pawłowo część A 

VIII/52/2011 

9.06.2011 r. 

7. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpin XXI/124/2012 

29.02.2012 r. 

8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin 

Poduchowny” 

IV/21/2015 

5.02.2015 r. 
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Uzasadnienie 

do  Uchwały  Nr XXXII/286/2020 

Rady Miejskiej w Łomiankach 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Łomianek dokonał analizy zmian 

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oceniając m.in. aktualność Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zwane dalej Studium 

Łomianek), postępy w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego i ich aktualność.  

Efekty przeprowadzonych badań wraz z wnioskami sformułowane zostały 

w opracowaniu „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Łomianki 

w okresie 2016-2019” (zwana dalej Analizą zmian) wykonanym dla potrzeb gminy. 

Analiza zmian wykazała, że Studium Łomianek w przeważającym stopniu wyczerpuje 

zakres rzeczowy określony w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz powiązanego z nią rozporządzenia. Stwierdzone braki w dziale 

uwarunkowań rozwoju są konsekwencją zmian przepisów jakie nastąpiły od momentu 

przyjęcia dokumentu, niemniej jednak przy ustalaniu kierunków zagospodarowania 

przestrzennego wzięto pod uwagę wszystkie uwarunkowania, bowiem zostały one 

uwzględnione i przeanalizowane w innych rozdziałach elaboratu Studium Łomianek. 

Zakres Studium Łomianek uznano za zgodny z duchem aktualnie obowiązujących 

przepisów, mimo pewnych niezgodności literalnych, które jednak nie przesadzają o 

konieczności zmiany kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Co więcej, brak 

przesłanek prawnych, które obligują organy gminy do natychmiastowego dostosowania 

dokumentu  do obowiązujących przepisów. 

Przeprowadzona analiza zgodności z dokumentami programowymi skali regionalnej 

(Planem zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego) i lokalnej 

(Strategią rozwoju gminy Łomianki na lata 2016-2030) wykazała, że choć Studium Łomianek 

zostało uchwalone przed przyjęciem obydwu tych dokumentów, nie występują istotne 

rozbieżności mające wpływ na kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Dokonana analiza zmian wykazała, że we wszystkich strefach funkcjonalnych 

przewidzianych w Studium Łomianek pod urbanizację istnieją rezerwy terenów 

przeznaczonych pod budownictwo, ale aktualnie jeszcze nie zabudowanych. Co więcej, 

chłonność wyznaczonych w Studium Łomianek stref funkcjonalnych zadekretowanych pod 

rozwój strefy zurbanizowanej (szacowana na liczbę ok. 41,3 tys. mieszkańców) nie zostanie 

wyczerpana do 2050 r., ponieważ maksymalna liczebność gminy jakiej można się spodziewać 

do 2050 r. wynosi niespełna 35 tys. 

Podkreślono również, że zmiana kierunków zagospodarowania przestrzennego 

ustalonych w Studium Łomianek, mająca na celu zwiększenie intensywności zabudowy 

obszarów wskazanych pod rozwój strefy urbanizacji, jest nieuzasadniona i niemożliwa 

zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, z uwagi na zidentyfikowane procesy 

demograficzne. 

Analiza zmian wykazała, iż blisko 95% powierzchni gminy, dla której pożądane, 

niezbędne i najbardziej uzasadnione jest uchwalenie planów, pokryte zostało obowiązującymi 

planami miejscowymi, a co za tym idzie niemalże w całości zrealizowane zostało 

postanowienie Studium Łomianek w odniesieniu do obszarów, dla których gmina zamierza 

sporządzić plany. 
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Dokonana analiza zgodności planów miejscowych z przepisami wykazała, że plany 

miejscowe sporządzone i uchwalone na podstawie ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym (uchwalone w 1999 r.) wykazują nieaktualność, zarówno ze względu na 

niespójność z obowiązującym stanem prawny wynikającym z ustawy o planowaniu oraz 

powiązanych z nią ustaw i rozporządzeń, jak również ze względu na rozbieżności z 

istniejącym stanem faktycznym. Plany miejscowe oraz zmiany planów miejscowych 

uchwalone w latach 2008-2015 posiadają uchybienia natury legislacyjnej w konfrontacji z 

aktualnym stanem prawnym – wymogi ustawy o planowaniu oraz powiązanych z nią ustaw i 

rozporządzeń nie są w pełni uwzględnione. Dodatkowo w planach tych występują 

rozbieżności z istniejącym stanem faktycznym. Natomiast plany miejscowe uchwalone w 

latach 2016-2018, a także plan miejscowy „Stare Łomianki” z uwagi na uchwaloną w 2017 r. 

zmianę, wykazują zasadniczą spójność z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

Przeprowadzona analiza zmian wykazała, że we wszystkich rodzajach terenów 

przeznaczonych w obowiązujących planach miejscowych pod zabudowę istnieją rezerwy 

terenów aktualnie wolnych od zabudowy. Generalnie blisko 50% terenów przeznaczonych w 

planach miejscowych pod zabudowę, aktualnie jest wolne od zabudowy. Co więcej chłonność 

wyznaczonych w planach miejscowych terenów gdzie możliwa jest realizacja zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (szacowana na liczbę 40,8 tys. mieszkańców) nie zostanie 

wyczerpana do 2050 r., ponieważ maksymalna liczebność gminy jakiej można się spodziewać 

do 2050 r. wynosi niespełna 35 tys. 

W analizie stwierdzono, iż ewentualna aktualizacja planów miejscowych powinna być 

podyktowana zwiększeniem udziału publicznych terenów zieleni, rozszerzeniem układu 

drogowego, a także wyznaczeniem terenów zabudowy usługowej do realizacji zadań 

własnych gminy. Podkreślono również, że zmiana planów miejscowych uwzględniająca 

wnioski mieszkańców dotyczące zmiany przeznaczenia gruntów rolnych, likwidacji dróg czy 

intensyfikacji zabudowy prowadziłaby do zwiększenia istniejącej chłonności terenów i tak 

znacznie przeszacowanej w stosunku do prognoz demograficznych. 

Wyniki przeprowadzonych analiz stanowiły podstawę do stwierdzenia nieaktualności 4 

planów miejscowych wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały oraz częściowej 

nieaktualności 6 planów miejscowych i 2 zmian planów miejscowych wymienionych w 

załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Dokonane analizy potwierdziły aktualność Studium 

Łomianek oraz 29 planów miejscowych i 1 zmiany planu miejscowego. 

Analiza zmian została zaopiniowana przez Gminną Komisję Urbanistyczno-

Architektoniczną w dniu 2 listopada 2020 r. W swojej opinii, stanowiącej załącznik nr 4 do 

niniejszej uchwały, Komisja sformułowała 22 uwagi, które zostały dogłębnie 

przeanalizowane pod kątem możliwość ich uwzględnienia oraz zakresu zmian niezbędnych 

do wprowadzenia. W wyniku uwzględnienia większości przedstawionych przez Gminną 

Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną uwag, w Analizie zmian przeredagowano 

i uzupełniono następujące rozdziały: 

− rozdział 2.4 w zakresie podsumowania dokonanej analizy zgodności Studium Łomianek z 

Planem zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego; 

− rozdział 3.1 w zakresie doprecyzowania obszarów wyłączonych w Studium Łomianek 

spod zabudowy; 

− rozdział 3.3 w zakresie doprecyzowania oceny zgodności Studium Łomianek z 

przepisami (tab. 4), podsumowania wyników przeprowadzonej analizy i uzasadnienia 

postawionych wniosków; 

− rozdział 4.1 w zakresie doprecyzowania i szerszego uzasadnienia braku konieczność 

uchwalenia planów miejscowych dla wskazanych obszarów; 

− rozdział 4.1 w zakresie oceny skutków stwierdzonych przez Wojewodę Mazowieckiego 

lub Wojewódzki Sąd Administracyjny nieważności planów miejscowych (tab. 8); 
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− rozdział 4.5 w zakresie wyjaśnienia zasad dokonanej oceny zgodności planów 

miejscowych z przepisami oraz podsumowania wyników przeprowadzonej analizy i 

uzasadnienia postawionych wniosków; 

− rozdział 11 w zakresie nowego, bardziej szczegółowego i powiązanego z konkretnymi 

rozdziałami Analizy zmian, sformułowania podsumowania oraz wniosków z 

przeprowadzonej analizy zmian; 

− rozdział 12 w zakresie doprecyzowania i szczegółowego wylistowania obszarów 

(pojedynczych terenów lub całych planów miejscowych) rekomendowanych w 

harmonogramie do sporządzenia lub zmiany planu. 

W uwadze nr II.4 GKU-A wskazała, że analiza powinna zostać poszerzona o analizę 

stanu elementów środowiska poddanych ocenie oddziaływania na środowisko dokumentów 

planistycznych. W uwadze nr III.5 Komisja wskazała, iż należy zweryfikować i 

uszczegółowić wnioski wynikające z Analizy zmian dotyczące aktualności Studium w 

zakresie: odniesienia do planów gospodarowania wodami dorzecza Wisły, do wskazania 

celów środowiskowych określonych w planie gospodarowania wodami i uwarunkowań 

prowadzących do osiągnięcia tych celów, wskazania który zapisy dotyczą retencji zlewni, 

zielono-błotnej infrastruktury, zwiększenia lesistości czy renaturalizacji terenów wodno-

błotnych, zachowania czy zwiększenia bioróżnorodności, ochrony terenów gminy przed 

zmianami klimatycznymi. W uwadze nr IV.3 GKU-A stwierdziła natomiast, że Analizę zmian 

należy uzupełnić o informacje dotyczące bieżących problemów związanych z realizacją 

konkretnych planów miejscowych. Z kolei w uwagach IV.4 i 5 Komisja zwróciła uwagę na 

konieczność opracowania całościowej analizy układu drogowego oraz dokonania gruntownej 

oceny planowanych układów drogowo-ulicznych. 

Z art. 32 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wynika 

obowiązek badania i analizowania wskazanych przez Komisję kwestii. Zakres analizy zmian 

ustala sporządzający w nawiązaniu do rozpoznanych lokalnych problemów. 

Przywołane przez GKU-A kwestie powinny być przedmiotem analiz w ramach 

sporządzania materiałów planistycznych wykonywanych przed przystąpieniem do 

sporządzenia dokumentów planistycznych, o których mowa w § 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 

28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w § 2 pkt 5 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Są to opracowania, analizy, prognozy i studia sporządzone na potrzeby 

projektu studium lub planu, a także opracowania, koncepcje, projekty, plany i programy 

dotyczące obszaru objętego projektem studium lub planu, sporządzone na podstawie 

przepisów odrębnych . 

W przypadku uwagi nr II.4 i III.5 wszystkie wymienione kwestie wchodzą w zakres 

opracowań ekofizjograficznych - podstawowych i problemowych. Przed przystąpieniem do 

zmiany Studium Łomianek w pierwszej kolejności należy więc zaktualizować odpowiednie 

materiały planistyczne. 

Analiza układu drogowego i opracowanie założeń do kształtowania tego układu 

(poruszona w uwagach IV.4 i 5) jest w rozumieniu przepisów dziedziny planowania 

przestrzennego materiałem planistycznym, którego opracowanie powinno wyprzedzać 

sporządzenie zmiany studium czy planów. Co więcej wykonanie badań i  analiz należy 

powierzyć specjalistom. W rozdziale 11 wskazano konieczność wykonania takich analiz z 

uwagi na dużą ilość wniosków z zakresie wprowadzenia zmian w układzie drogowym 

ustalonym obowiązującymi planami miejscowymi, a także niski udział terenów 

przeznaczonych pod komunikację. 

Analiza bieżących problemów związanych z realizacją planów miejscowych jest bardzo 

istotnym zagadnieniem, które może być przedmiotem opracowania analitycznego. Wiążę się 
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to z koniecznością zebrania danych z różnych dziedzin i od różnych podmiotów. Uprzednio 

należałoby określić założenia teoretyczne i metodyczne  takich badań z uwagi na brak 

podobnych opracowań. Pożądane byłoby badanie ankietowe na wyselekcjonowanej grupie 

mieszkańców, właścicieli gruntów i developerów oraz badanie ankietowe wśród 

pracowników urzędu i jednostek budżetowych, wśród służb architektonicznych w starostwie 

oraz w innych urzędach, gdzie badana jest zgodność z planem miejscowym. Zebranie danych, 

opracowanie podstaw teoretycznych i  wykonanie badania ankietowego wymagałoby czasu i 

dodatkowych środków. 
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WSTĘP 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym1 zapewnienie ładu przestrzennego na 
terenie gminy należy do zadań własnych gminy. Zasady kształtowania polityki przestrzennej przez gminę, 
zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz sposoby ustalania 
zasad zagospodarowania i zabudowy określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, zwana dalej ustawą o planowaniu. 

Dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy i lokalne zasady zagospodarowania 
przestrzennego jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwane 
dalej studium. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o planowaniu burmistrz2 sporządza studium dla całego obszaru 
gminy, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia 
strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa, ramowego studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego oraz strategii 
rozwoju gminy. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, jednak wiąże organy gminy przy sporządzaniu 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zwanych dalej zwanych także planami. Polityka 
przestrzenna gminy Łomianki jest obecnie zdefiniowana w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej 
w Łomiankach z dnia 13 sierpnia 2015 r. 

Ustalenie przeznaczenia poszczególnych terenów, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 
określenie sposobów zabudowy i zagospodarowania terenów następuje w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. Plan sporządza burmistrz3, a uchwala rada gminy. Plany są aktami 
prawa miejscowego. Przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, burmistrz 
zobowiązany jest do wykonania analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i oceny stopnia 
zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Ponadto przygotowuje materiały geodezyjne 
do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych. 

Przynajmniej raz na kadencję burmistrz ma obowiązek wykonać ocenę aktualności studium i planów, 
ocenić postępy w opracowywaniu planów oraz opracować (zaktualizować) wieloletnie programy 
sporządzania lub zmiany planów, nawiązując do ustaleń studium w tym zakresie oraz uwzględniając 
wydane decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje o ustaleniu warunków zabudowy. 

Planowanie przestrzenne jest procesem ciągłym, co oznacza konieczność monitorowania zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym oraz sporządzania okresowej oceny realizacji przyjętych celów 
rozwoju i kierunków polityki przestrzennej. Przedmiotem monitoringu powinny być zmieniające się 
potrzeby i priorytety wspólnoty jak również zmiany jakie zachodzą w otoczeniu gminy – materialne 
i prawne. Wszystkie monitorowane procesy muszą być ocenione w aspekcie wpływu na ład przestrzenny 
oraz w aspekcie zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 ustawy 
o planowaniu podstawą wszelkich działań z zakresu planowania przestrzennego jest ład przestrzenny 
i zrównoważony rozwój. 
 

                                                
1 t. j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 
2 lub wójt czy prezydent 
3 lub rada miejska 
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1. WPROWADZENIE 

1.1. Cel i podstawa prawna opracowania 
Celem niniejszej analizy, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu, jest: 

 ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Łomianki (zwanego dalej Studium Łomianek), 

 ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na 
obszarze gminy (zwanych dalej planami miejscowymi), 

 ocena postępu w opracowywaniu planów miejscowych, 
 opracowanie wieloletniego programu sporządzania lub zmiany planów miejscowych. 

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu,  burmistrz ma obowiązek przeprowadzić wyżej 
opisane prace przynajmniej raz na kadencję rady i po uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistyczno-
architektonicznej przekazać wyniki analizy Radzie Miejskiej.  

1.2. Zakres opracowania 
Zakres oceny aktualności Studium Łomianek w szczególności obejmuje analizę zgodności studium 

z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu, które opisują 
obowiązkowe elementy uwzględniane i określane w studium, jak również elementy określone w ustępach 
2a-3b. Ponadto analiza obejmuje ocenę zgodności Studium Łomianek z wymaganiami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy4 (zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie 
zakresu projektu studium).  

Zakres oceny aktualności planów miejscowych w szczególności obejmuje analizę zgodności 
dokumentów z przepisami: 
 art. 15 ustawy o planowaniu, które opisują obligatoryjne i fakultatywne elementy planu miejscowego, 
 art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu, który opisuje wymagania dla rysunku planu,  
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego5 (zwanego dalej rozporządzeniem 
w sprawie zakresu projektu planu), 

 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 
prawodawczej” 6 (zwanego dalej zasadami techniki prawodawczej). 
Opracowanie obejmuje ponadto: 

 analizę wniosków w sprawie zmiany lub sporządzenia studium, 
 analizę  wniosków w sprawie zmiany lub sporządzenia planu, 
 analizę zgodności z dokumentami strategicznymi – lokalnymi i ponadlokalnymi, 
 analizę adekwatności dokumentów planistycznych do trendów demograficznych, 
 analizę stopnia wykorzystania stref funkcjonalnych pod urbanizację oraz terenów przeznaczonych 

pod zabudowę, 
 ogólną prognozę skutków ekonomicznych realizacji obowiązujących planów miejscowych.  

1.3. Metoda opracowania i materiały wyjściowe  
Metoda analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Łomianki uwzględnia następującą 

kolejność postępowania: 
 spójność dokumentów planistycznych gminy z dokumentami strategicznymi o znaczeniu 

ponadlokalnym, 
 spójność dokumentów planistycznych z innymi dokumentami strategicznymi gminy, 
 analizę pokrycia obszaru gminy planami miejscowymi, 
 analizę struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz struktury przeznaczenia terenów, 
 oszacowanie stopnia wykorzystania obszarów i terenów wskazanych w dokumentach 

planistycznych pod urbanizację, 
 oszacowanie kosztów realizacji obowiązujących planów miejscowych, 

                                                
4 Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233 
5 Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587 
6 t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283 
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 aktualność dokumentów planistycznych w sensie formalnym (zgodność z obowiązującym 
porządkiem prawnym dziedziny planowania przestrzennego), 

 aktualność dokumentów planistycznych w kontekście złożonych wniosków o ich zmianę, 
 stan prac nad sporządzaniem planów miejscowych; 
 badanie trendów dotyczących liczby ludności i sformułowanie prognozy demograficznej, 
 analizę rezerw chłonności obszarów i terenów wskazanych pod zabudowę w kontekście procesów 

demograficznych, 
 analiza wypisów i wyrysów z planów miejscowych (liczba i rozkład przestrzenny) w kontekście 

koncentracji ruchu budowlanego i obrotu nieruchomościami poszczególnych obszarów gminy, 
 analiza decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

(liczba i rozkład przestrzenny); 
 przesłanki do zmiany obowiązujących planów. 

Przedmiotem analiz i ocen były dokumenty planistyczne, przez które w niniejszym opracowaniu 
rozumie się:  
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki, 
 obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,  
 decyzje o warunkach zabudowy (zwane dalej decyzje wz) oraz decyzje o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego (zwane dalej decyzje lcp).  
Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym jakie zaszły w Łomiankach w latach 2016-2019 

zidentyfikowano na podstawie prowadzonej w SIPŁ przestrzennej bazy decyzji pozwoleń na budowę7 
uzupełnionej o kwerendę fotomap. 

Oceny aktualności planów miejscowych dokonano w zakresie wymagań formalnych zadekretowanych 
obowiązującymi przepisami, a także oczekiwań właścicieli nieruchomości, zmaterializowanych w postaci 
złożonych wniosków o sporządzenie lub zmianę planu. 

Do wykonywania analiz oraz tworzenia raportów graficznych z odniesieniami przestrzennymi 
wyników, wykorzystano narzędzia programu ArcGIS oraz dane uporządkowane w  bazie danych 
przestrzennych gminnego Systemu Informacji Przestrzennej Łomianek (SIPŁ) utworzonego w 2006 r. 
Dane zawarte w bazie są stale weryfikowane, uzupełniane i aktualizowane w związku z pracami 
planistycznymi i wydawanymi decyzjami. W zakres danych  zgromadzonych w SIPŁ wchodzą także dane 
rastrowe, w tym co roku opracowywana aktualna fotomapa. W zasobie gminnym znajdują się fotomapy 
z lat 2004, 2009, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. W 2019 roku przy okazji wykonywania fotomapy 
została także zlecona analiza porównawcza zmian jakie zaszły w użytkowaniu terenu w okresie od 
2015 r. 

Przedstawione w niniejszej analizie wyniki uzyskano za pomocą przestrzennego arkusza 
kalkulacyjnego, umożliwiającego w zintegrowany sposób precyzyjne i sprawne łączenie obliczeń 
dotyczących powierzchni terenów, ich interakcji przestrzennych, jak i zmiennych nie przestrzennych. 
Podane w analizie dane mają charakter szacunkowy i służą wyłączne do określenia prawdopodobnych 
podstawowych wskaźników związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. 

1.4. Poprzednie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
Począwszy od 2003 r, kiedy weszła w życie ustawa o planowaniu, która nałożyła na organ 

wykonawczy (wójta/burmistrza/prezydenta) obowiązek cyklicznego wykonywania analiz zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym, oceny postępu w opracowywaniu planów miejscowych  
i opracowywania wieloletniego programu sporządzania lub zmiany planów miejscowych, w Łomiankach 
analizy takie były opracowywane trzykrotnie: 

 za okres 2006-2008, wykonana przez Centrum Gospodarki Przestrzennej Sp. z o. o. , przyjęta 
Uchwałą Nr XXXII/230/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 za okres 2008-2012, wykonana przez RDH Architekci Urbaniści8  

                                                
7 wykaz zawiera decyzje przekazywane gminie do wiadomości przez starostę 
8 Wyniki analizy nie zostały jednak przyjęte przez Radę Miejską, która nie podjęła stosownej uchwały. Zakres 
wykonanego opracowania odbiegał od wymogów art. 32 ustawy o planowaniu, a także od standardowego zakresu 
takich opracowań. W analizie zamieszczono miedzy innymi, rozbudowaną ocenę najważniejszych elementów 
kształtujących kompozycję urbanistyczną Łomianek, z drugiej jednak strony analiza i ocena Studium oraz planów 
miejscowych została wykonana pobieżnie i w znacznie okrojonym zakresie w stosunku do wymagań przepisów.   
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 za okres 2013-2015, wykonana przez pracowników Wydziału Ładu Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Łomiankach, przyjęta uchwałą Nr XVII/214/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach 
z dnia 30 czerwca 2016 r. 

Ostatnia analiza była wykonywana w sytuacji, gdy na obszarze gminy obowiązywało Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki, uchwalone 
w sierpniu 2015 r. oraz 16 planów, w tym dwa plany ze zmianami.  

Rada stwierdziła aktualność Studium i 8 planów z dwoma zmianami oraz stwierdziła nieaktualność 8 
planów, zastrzegając, iż wszystkie nieaktualne plany objęte są uchwałami o przystąpieniu do 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Ponadto Rada zadecydowała, iż należy w jak najkrótszym terminie uchwalić wówczas realizowane 
plany oraz przestrzegać zamieszczonego w analizie wieloletniego programu sporządzania i uchwalania 
planów miejscowych. Ocena postępu w opracowywaniu planów miejscowych zawarta jest w dalszych 
rozdziałach opracowania. 
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2. ANALIZA ZGODNOŚCI DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH ŁOMIANEK 
Z DOKUMENTAMI SZCZEBLA KRAJOWEGO, REGIONALNEGO I LOKALNEGO 

Podstawą wykonania niniejszej analizy są przepisy art. 9 ust. 2 ustawy o planowaniu, zgodnie 
z którymi organ wykonawczy gminy sporządza studium uwzględniając ustalenia określone w: 

 koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 
 strategii rozwoju i planie zagospodarowania przestrzennego województwa,  
 ramowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku 

metropolitalnego, 
 strategii rozwoju gminy. 

Każdy ze wskazanych wyżej dokumentów cechuje się sobie właściwym stopniem ogólności. 
Mechanizm osiągania celów strategicznych oparty jest na zasadzie, że dokument niższego rzędu 
jest dokumentem operacyjnym dla dokumentu wyższego rzędu, co oznacza, że cele dokumentu 
niższego rzędu wpisują się obowiązkowo w cele dokumentu wyższego rzędu. Gmina bierze 
udział w realizacji celów KPZK w ten sposób, że swoje cele wpisuje w cele określone w strategii 
województwa. 
2.1. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), przyjęta uchwałą 
nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r.9, jest najważniejszym dokumentem 
strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego kraju. W dokumencie: 
 przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju do 2030 roku, 
 określono cele i kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, 
 wskazano zasady, według których działalność człowieka powinna być realizowana w przestrzeni. 

Koncepcja wraz z długo- i średniookresową Strategią Rozwoju Kraju oraz z dziewięcioma 
strategiami zintegrowanymi prezentują spójną wizję rozwoju Polski. 

Warto przytoczyć sześć głównych celów koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. 
Są nimi: 

 Cel 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni 
europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury 
systemu osadniczego sprzyjającej spójności. 

 Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 
promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników 
rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego 
wszystkich terytoriów 

 Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez 
rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej 

 Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej 
jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski 

 Cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty 
bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających 
zdolności obronne państwa 

 Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego 
O ile realizacja celu 1, 2 i 5 odbywa się głównie na szczeblu regionalnym to gmina Łomianki bierze 

bezpośredni udział w realizacji celów 3 i 4, a w szczególności celu 6, oczywiście na miarę swoich 
możliwości i potrzeb. 

2.2. Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku 
metropolitalnego 

W okresie powstawania analizy nie obowiązywało oraz nie przystąpiono do sporządzania ramowego 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego m. st. 
Warszawy. 

                                                
9 M.P. z 2012 r. poz. 252 
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2.3. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku 
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku - Innowacyjne Mazowsze (SRWM 

2030), przyjęta została uchwałą nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 
2013 r.  

Nadrzędnym (głównym) celem Strategii jest spójność terytorialna rozumiana jako: 
zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim oraz wzrost znaczenia obszaru 
metropolitarnego Warszawy w Europie. 

Cel ten wpisuje się w cel 1 i 2 KPZK 2030. 
Osiągnięcie tego celu odbywa się poprzez realizację celów strategicznych w podziale na: 

priorytetowy cel strategiczny, za który uznano: 
 Rozwój produkcji ukierunkowanej na eksport w przemyśle zaawansowanych 

i średniozaawansowanych technologii oraz w przemyśle i przetwórstwie rolno-spożywczym (jest to 
cel gospodarczy) – oznaczony10 jako cel Cw1 

oraz trzy pozostałe cele strategiczne, za które uznano:  
 Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer 

i wykorzystanie nowych technologii - Cw2 
 Poprawę dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego (cel 

wpisuje się w cel 3 i 6 KPZK 2030) - Cw3 
 Poprawę jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia 

nowoczesnej gospodarki - Cw4. 
Ponadto nakreślono dwa cele ramowe:  

 Zapewnienie gospodarce zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym 
gospodarowaniu zasobami środowiska (cel wpisuje się w cel 4 i 5 KPZK 2030) – Cw5 

 Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska 
przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia. (cel wpisuje się 
w cel 4 KPZK 2020) – Cw6. 

Wśród 36 kierunków działań służących realizacji ww. celów, które przyporządkowane zostały 
obszarom miejskim, wiejskim oraz Warszawie wraz z obszarem metropolitarnym, wymieniono 
następujące kierunki działań, do których nawiązuje pośrednio lub bezpośrednio polityka przestrzenna 
miasta i gminy Łomianki, określona w obowiązującym Studium Łomianek oraz planach miejscowych: 
 zwiększenie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionu; 
 zapobieganie nadmiernej suburbanizacji i kreowanie ładu przestrzennego; 
 rozwój form transportu przyjaznych dla środowiska i mieszkańców; 
 wyrównywanie szans edukacyjnych; 
 podnoszenie standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz działania na rzecz ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa publicznego; 
 zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska; 
 modernizacja i rozbudowa lokalnych sieci energetycznych oraz poprawa infrastruktury przesyłowej; 
 poprawa jakości wód, odzysk/unieszkodliwianie odpadów, odnowa terenów skażonych oraz 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń; 
 wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa kulturowego do 

zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu. 
Strategia jest dokumentem sformułowanym w określonym stopniu ogólności, którego cele realizuje 

w formie ustaleń przestrzennych plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego 
(zgodnie art. 39 ust. 1 ustawy o planowaniu). 

2.4. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego 
Obowiązujący Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego (PZPWM) 

został przyjęty Uchwałą Nr 22/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. 
Integralną częścią Planu jest Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego 
Warszawy. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest jednym z elementów systemu planowania 
przestrzennego i choć jest ważny dla realizacji idei ładu przestrzennego, zgodnie z ustawą o planowaniu, 
                                                
10  na potrzeby niniejszego dokumentu 
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nie ma charakteru prawa powszechnie obowiązującego i jako taki wymaga przełożenia jego ustaleń na 
język norm prawnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łączy politykę przestrzenną państwa 
i województwa. Oznacza to, że w planie zagospodarowania przestrzennego województwa poza polityką 
przestrzenną województwa, znajdują się także ustalenia polityki przestrzennej państwa.  

O ile regionalna polityka przestrzenna określana jest szczegółowo przez samorząd województwa, 
o tyle polityka przestrzenna państwa jest tylko uwzględniana w planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa. Inwestycje celu publicznego poziomu krajowego zostały w PZPWM uwzględnione 
i przedstawione kartograficznie w sposób ramowy/kierunkowy, orientacyjny. Ich konkretne 
usytuowanie/przebieg nastąpi dopiero w stosownych dokumentach rządowych, a konkretnie w projektach 
tych inwestycji. 

W sieci osadniczej miejskiego obszaru funkcjonalnego Warszawy miasto Łomianki zostało 
zaliczone do małych (ok. 20 tys.) lokalnych ośrodków „satelickich” zewnętrznej strefy ośrodka 
rdzeniowego, jakim jest Warszawa. Gmina położona jest w strefie silnej, słabo kontrolowanej 
suburbanizacji, która ma miejsce w promieniu 30-40 km od stolicy. 

Zgodnie z KPKZ 2030 i ustawą o planowaniu, PZPWM wyróżnia 4 struktury funkcjonalno-
przestrzenne województwa mazowieckiego. Obszar gminy Łomianki znalazł się w granicach dwóch 
jednostek:   
 Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawy (MOFW), do którego adresuje się działania 

zgodne z Planem MOFW; 
 Doliny Środkowej Wisły, dla której niezbędne jest zapewnienie równowagi pomiędzy potrzebą 

ochrony środowiska przyrodniczego, działaniami na rzecz przeciwdziałania zagrożeniu 
powodziowemu oraz wykorzystaniem gospodarczym Wisły zgodnie z ustawą Prawo Wodne. 

Rys. 1 Struktura funkcjonalno-przestrzenna PZPWM 

 
źródło: PZPW MBPR Warszawa 2018 r. 

gmina Łomianki 
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Ustalenia i postulaty planu zagospodarowania miejskiego obszaru funkcjonalnego Warszawy 
(Plan MOFW) 
Infrastruktura transportowa - transport zbiorowy 

W odniesieniu do transportu kolejowego i szynowego Plan MOFW postuluje do ujęcia 
w dokumentach podmiotów realizujących politykę przestrzenną w województwie, sporządzenie studialnej 
dokumentacji projektowej dla budowy połączenia szynowego pomiędzy Warszawą a Łomiankami, 
w ramach uzupełniania infrastruktury dla celów ruchu podmiejskiego i aglomeracyjnego. 

Ponadto w ramach działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów plan MOFW 
postuluje o: 

 rozwój zintegrowanego publicznego transportu zbiorowego, w szczególności transportu szynowego 
i metra wraz z wdrażaniem systemów skutecznego zarządzania ruchem; 

 zwiększanie konkurencyjności transportu publicznego w stosunku do transportu indywidualnego 
(samochody osobowe), np. poprzez wdrażanie priorytetów w sygnalizacji świetlnej, wydzielonych 
pasów dla autobusów, ograniczanie ruchu samochodowego. 

Rys. 2 Transport kolejowy i zbiorowy MOFW 

 

 
źródło: PZPW MBPR Warszawa 2018 r. 
 
 

gmina Łomianki 
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Infrastruktura transportowa - transport rowerowy 
Przez obszar Łomianek planowana jest: 

 trasa międzynarodowa [EV2 – Szlak Stolic, EV11 – Szlak Europy Wschodniej – wzdłuż Wisły],  
 trasa ponadregionalna [wzdłuż Wisły], 
 trasy  regionalne [przez KPN]. 

Infrastruktura transportowa  - transport wodny 
Plan MOFW uwzględnia Wisłę  jako drogę wodną E40 i wskazuje jej użeglownienie.  W odniesieniu 

miedzy innymi do Łomianek, postuluje wykorzystanie transportowe Wisły w aglomeracji - budowę 
przepraw promowych i uruchomienie tramwaju wodnego. 
Infrastruktura transportowa - transport drogowy 

W zakresie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym Plan MOFW uwzględnia na 
obszarze Łomianek budowę drogi krajowej klasy technicznej S oraz postuluje ujęcie w dokumentach 
rządowych oraz sporządzenie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia w obszarze funkcjonalnym 
pomiędzy Jabłonną a Łomiankami, z przeprawą mostową przez Wisłę w ciągu istniejącej DK61. 

W Planie MOFW postuluje się działania w systemie dróg dotyczące: 
 przekazywania dróg krajowych i wojewódzkich do niższych kategorii zarządzania jeżeli nie 

spełniają warunków technicznych i funkcjonalnych dla danej drogi; 
 wprowadzania priorytetów w ruchu drogowym dla transportu zbiorowego: 

 wydzielone pasy ruchu, 
 pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowania, w tym z sygnalizacją świetlną, 
 dogodne usytuowanie przystanków; 

 podnoszenia poziomu bezpieczeństwa przez: 
 realizację chodników, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, 
 działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu, w tym m. in.: strefowanie prędkości pojazdów, 

fizyczne środki uspokajania ruchu (progi zwalniające, wyniesione przejścia dla pieszych, azyle 
dla pieszych, wyniesione skrzyżowania, małe ronda); 

 przebudowy dróg zgodnie z wynikami okresowych kontroli stanu technicznego, badań natężenia 
oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 prowadzenia analiz i studiów oraz pozostawiania rezerw terenowych dla obwodnic miejscowości; 
 prowadzenia analiz dla budowy skrzyżowań wielopoziomowych z liniami kolejowymi. 
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Rys. 3 Transport drogowy MOFW 

 

 
źródło: PZPW MBPR Warszawa 2018 r. 

Infrastruktura techniczna 
Na obszarze Łomianek zlokalizowane są: 

 elementy Warszawskiego Węzła Elektroenergetycznego – sieci krajowego systemu przesyłowego 
najwyższych napięć 400 kV (linia Miłosna-Mościska-Ołtarzew) i 220kV (Miłosna-Mory) oraz 
regionalne sieci dystrybucyjne; nie planowane są nowe inwestycje w rejonie Łomianek; 

 elementy warszawskiego pierścienia gazowego – na obszarze Łomianek planowana jest rozbudowa 
zachodniej części pierścienia (Gazociąg DN 500/400 Rembelszczyzna-Mory-Wola Karczewska); 

 rurociąg krajowego systemu paliwowego (Rurociąg paliwowy DN 250 Płock-Mosściska-Emilianów) 
- nie planowane są nowe inwestycje w rejonie Łomianek. 

gmina Łomianki 
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Rys. 4 System gazowy wysokiego ciśnienia MOFW 

 

 
źródło: PZPW MBPR Warszawa 2018 r. 

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 
Na obszarze Łomianek Plan MOFW przewiduje inwestycje – budowę i modernizację sieci wod-kan 

zgodnie z Aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków komunalnych AKPOŚK 2017. 
Gospodarka wodna i ochrona przeciwpowodziowa 

Wśród inwestycji celu publicznego w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej 
Plan MOFW przewiduje modernizację wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 
525+000-537+400 w gminie Łomianki zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych RZGW w Warszawie. 
WA.RPL.542.6.2018. Od stycznia 2018 r. kompetencje RZGW przejęły Wody Polskie.  

Łomianki nieomal w całości położone są w granicach  jednego z głównych udokumentowanych 
zbiorników wód podziemnych. 

W zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym w Planie MOFW uwzględnia się ponadto: 
 wykorzystanie w planowaniu przestrzennym map zagrożenia powodziowego, map ryzyka 

powodziowego, planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz ograniczanie zagospodarowania 
na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią; 

 utrzymanie oraz zwiększanie istniejącej zdolności retencyjnej zlewni poprzez m.in.: zmniejszanie 
odpływu wód opadowych i roztopowych ze zlewni, zwiększanie różnych form retencji wodnej 
(budowa zbiorników retencyjnych wraz z budowlami hydrotechnicznymi, zwiększanie lesistości, 
odtwarzanie terenów wodno-błotnych). 

gmina Łomianki 
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Infrastruktura OZE   
Łomianki mają dobry potencjał energetyki odnawialnej. Według Planu MOFW składa się na niego:  

 występowanie wód geotermalnych; 
 zaliczenie obszaru gminy do bardzo korzystnej strefy energetycznej wiatru; 
 średnie roczne całkowite promieniowanie słoneczne wynoszące 10,01–10,25 MJ/m2, plasujące 

Łomianki powyżej średniej dla Polski. 
Sieć szkieletowa szerokopasmowego Internetu  

Na obszarze Łomianek zrealizowane zostały kluczowe elementy sieci: mikrokanalizacja - 
światłowód, węzeł i klaster NGA11nr 16 oraz węzeł dystrybucyjny WDA. 
Ochrona środowiska i zasobów przyrody 

W województwie mazowieckim znajdują się duże kompleksy leśne oraz doliny rzek, które mają istotne 
znaczenie dla zapewnienia ciągłości europejskich i krajowych sieci ekologicznych. Dla zagospodarowania 
przestrzennego MOFW istotne znaczenie mają obszary objęte ochroną prawną, które zajmują blisko 43% 
jego powierzchni. Część z nich ustanowiono na obszarze Łomianek i są to: 
 Kampinoski Park Narodowy, obejmujący kompleks Puszczy Kampinoskiej wraz z zespołem 

unikalnych wydm śródlądowych i bagien, uznany przez UNESCO za rezerwat biosfery (Rezerwat 
Biosfery Puszcza Kampinoska); 

 Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu -  otulina dla terenów objętych wyższą formą ochrony 
i jednocześnie korytarze ekologiczne; 

 utworzone w ramach europejskiej sieci obszarów Natura 2000 obszary specjalnej ochrony ptaków 
(Dolina środkowej Wisły) oraz specjalne obszary ochrony siedlisk dla ochrony gatunków zwierząt 
i siedlisk mających znaczenie dla Wspólnoty (Puszcza kampinoska, Kampinoska Dolina Wisły); 

 3 rezerwaty i kilka pomników przyrody w tym dwie zabytkowe aleje. 
Ponadto w Planie MOFW wyznaczono granice Zielonego Pierścienia Warszawy - obszaru 

obejmującego wybrane jednostki przyrodniczo-krajobrazowe oraz obszary chronione, których co 
najmniej 50% powierzchni znajduje się w zasięgu bufora szerokości 20 km wokół Warszawy. Cała gmina 
Łomianki położona jest w Pierścieniu.  

Rys. 5 Obszary posiadające potencjał do kształtowania struktury zielonego pierścienia 

 
źródło: PZPW MBPR Warszawa 2018 r. 

                                                
11 NGA – Next-Generation Access – sieć dostępu nowej generacji 

gmina Łomianki 
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W zakresie kształtowania systemu ochrony przyrody w Planie MOFW określono następujące 
działania: 
 utrzymanie potencjału przyrodniczego i krajobrazowego obszarów cennych przyrodniczo, właściwe 

zarządzanie zasobami przyrodniczymi i gospodarczymi na terenach chronionych, przeciwdziałanie 
wszelkim negatywnym wpływom na siedliska roślin i zwierząt; 

 regulację granic obszarów chronionych (parków krajobrazowych, obszarów chronionego 
krajobrazu), w tym weryfikacja i aktualizacja aktów prawnych ustanawiających te obszary; 

 przeciwdziałanie negatywnym efektom urbanizacji na obszary chronione; 
 uwzględnianie przepisów planów ochrony i planów zadań ochronnych sporządzanych dla obszarów 

objętych ochroną prawną; 
 utrzymanie przestrzennej ciągłości przyrodniczej struktury Warszawy z systemem przyrodniczym 

terenów otaczających; 
 włączanie obszarów cennych przyrodniczo wokół Warszawy, w tym objętych ochroną, w struktury 

Zielonego Pierścienia; 
 ograniczanie degradacji terenów zieleni, w tym ochrona lasów miejskich jako ważnego elementu 

zielonej infrastruktury; 
 wdrażanie koncepcji zielonej i błękitnej infrastruktury poprzez zachowanie i kształtowanie spójności 

z regionalnym systemem ekologicznym. 
Ponadto w Planie MOFW postulowane jest: 

 przeciwdziałanie negatywnym skutkom urbanizacji: 
 na obszary chronione parków krajobrazowych, 
 na obszary cenne przyrodniczo, w tym stanowiące szlaki migracyjne zwierząt, 
 na najbardziej produktywne obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej (predestynowane do 

pełnienia funkcji żywicielskich o strategicznym znaczeniu), w tym na Równinę Błońską oraz 
obszary nadwiślańskie, poprzez stosowne ustalenia w dokumentach planistycznych gmin oraz 
uwzględnianie w nich przepisów wynikających z planów ochrony i planów zadań ochronnych 
sporządzanych dla obszarów objętych ochroną prawną; 

 wdrażanie koncepcji zielonej infrastruktury poprzez zachowanie i kształtowanie spójności 
z regionalnym systemem ekologicznym, w tym przez: 
 dalsze kształtowanie i wzmacnianie Zielonego Pierścienia Warszawy poprzez zalesienie 

gruntów o niskiej przydatności dla rolnictwa oraz terenów w sąsiedztwie ruchliwych ciągów 
komunikacyjnych, 

 konsekwentne ograniczanie rozwoju zabudowy do w miarę możliwości zwartych kompleksów, 
w gminach włączonych do Zielonego Pierścienia, kluczowych dla utrzymania terenów 
otwartych, 

 zwiększenie powierzchni ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych i ich właściwe 
zagospodarowanie, 

 renaturalizację obszarów o potencjale przyrodniczym (w tym terenów zieleni miejskiej) 
i rewitalizacja obszarów zdegradowanych, 

 utrzymanie przestrzennej ciągłości przyrodniczej struktury ekologicznej Warszawy 
i pozostałych miast obszaru funkcjonalnego z systemem przyrodniczym terenów otaczających, 

 zagospodarowanie terenów nadwiślańskich jako ważnego elementu zielonej i błękitnej 
infrastruktury, zgodnie z wymogami ochrony wartości przyrodniczych, krajobrazowych 
i dziedzictwa kulturowego, 

 tworzenie zielonych korytarzy poprzez zapewnienie roślinności, zwłaszcza wysokiej, wzdłuż 
tras komunikacyjnych; 

 planowanie oraz realizacja obszarów i obiektów zielonej infrastruktury, jako czynników mających 
wpływ na organizację przestrzeni (kształtowanie struktur osadniczych) oraz zapewnienie w niej 
udziału funkcji przyrodniczo-rekreacyjnych, w tym wyznaczanie, zachowanie i kształtowanie 
terenów biologicznie czynnych; 

 regulację granic Kampinoskiego Parku Narodowego, w tym weryfikację i aktualizację aktu 
prawnego ustanawiającego; 

 utrzymanie leśnego kompleksu promocyjnego Lasy Warszawskie, który wdraża proekologiczne 
zasady gospodarowania w lasach, umożliwiające pełnienie funkcji użytkowych (m.in. 
rekreacyjnych); 
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 ograniczanie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, zwłaszcza w odniesieniu do 
gruntów wysokiej jakości i przydatności dla rolnictwa (klas bonitacyjnych I-III); 

 rozwój i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej; 
 realizację programów ochrony środowiska przed hałasem dla Warszawy oraz dla terenów 

położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i linii kolejowych; 
 rozwój zintegrowanego publicznego transportu zbiorowego, w szczególności transportu szynowego 

i metra wraz z wdrażaniem systemów skutecznego zarządzania ruchem; 
 zwiększanie konkurencyjności transportu publicznego w stosunku do transportu indywidualnego 

(samochody osobowe), np. poprzez wdrażanie priorytetów w sygnalizacji świetlnej, wydzielonych 
pasów dla autobusów, ograniczanie ruchu samochodowego. 
Na terenie województwa mazowieckiego, do terenów otwartych, wolnych od procesów urbanizacji, 

oprócz terenów ochrony przyrody, zalicza się również obszary o strategicznym znaczeniu dla produkcji 
żywności (SOŻ), pełniące funkcje rolnicze. Obszary te stanowią nie tylko o samowystarczalności 
żywnościowej województwa, ale mają również znaczenie ponadregionalne. 

Łomianki zostały zaliczone do sochaczewsko-grójeckiego SOŻ, jednego z 6 strategicznych 
obszarów żywicielskich województwa mazowieckiego, które obejmują ok. 1/3 powierzchni 
województwa.  

W zakresie zrównoważonego kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej Plan MOFW określa 
następujące działania: 
 ochronę przed presją urbanizacyjną elementów rolniczej przestrzeni produkcyjnej predestynowanych 

do pełnienia funkcji żywicielskich o strategicznym znaczeniu, w tym ograniczanie przeznaczania 
gruntów rolnych klas I-III na cele nierolnicze w dokumentach planistycznych gmin; 

 wspieranie działań na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw; 
 utrzymanie terenów użytkowanych rolniczo (wraz z ich tradycyjnym krajobrazem), zwłaszcza 

w południowo-zachodniej części MOFW, jako elementu zielonego pierścienia wokół stolicy; 
 wzmacnianie wykształconych kierunków produkcji rolniczej, szczególnie sadownictwa 

i warzywnictwa. 
W zakresie ochrony gleb w Planie MOFW określono następujące działania: 

 przeciwdziałanie presji urbanizacyjnej na najbardziej produktywne obszary rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej (predestynowane do pełnienia funkcji żywicielskich o strategicznym znaczeniu), w tym 
na Równinę Błońską oraz obszary nadwiślańskie; 

 przeciwdziałanie erozji wietrznej poprzez leśne zagospodarowanie gruntów niskiej przydatności dla 
rolnictwa oraz wprowadzanie zadrzewień śródpolnych; 

 wdrażanie działań na rzecz poprawy warunków glebowo-wodnych dla rolnictwa m.in. poprzez 
zwiększenie retencji wodnej obszaru. 
W zakresie ochrony wód w Planie MOFW określa się następujące działania: 

 zwiększanie retencji wodnej poprzez m.in. budowę małych zbiorników wodnych, piętrzenie wody 
w ciekach i jeziorach, przebudowę rowów i kanałów, retencję wód opadowych; 

 ochronę głównych zbiorników wód podziemnych i stref ochronnych ujęć wód (powierzchniowych 
i podziemnych); 

 ochronę naturalnych elementów przyrodniczych (m.in. starorzeczy, torfowisk, bagien, stawów, 
oczek wodnych) oraz renaturalizację terenów przekształconych antropogenicznie (w szczególności 
dolin rzecznych); 

 zagospodarowanie brzegów rzek, głównie Wisły zgodnie z wymogami ochrony wartości 
przyrodniczych, krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego. 
W zakresie poprawy jakości powietrza w Planie MOFW określa się następujące działania: 

 rozbudowę centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną, zamiana paliw na niskoemisyjne 
oraz rozwój odnawialnych źródeł energii; 

 ograniczanie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych poprzez m.in. rozwój zintegrowanych 
systemów transportowych. 
W zakresie poprawy jakości klimatu akustycznego w Planie MOFW określa się następujące 

działania: 
 ograniczanie ruchu tranzytowego w miastach poprzez budowę obwodnic drogowych; 
 tworzenie alternatyw dla indywidualnego transportu samochodowego i jego ograniczanie 

w miastach; 
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 dążenie do minimalizacji negatywnych oddziaływań planowanych inwestycji na środowisko poprzez 
zastosowanie najlepszych dostępnych technik i rozwiązań planistycznych. 

Ochrona krajobrazów kulturowych 
Gmina Łomianki znajduje się w obszarze kolonizacji holenderskiej i osadnictwa puszczańskiego, 

uznanego w Planie MOFW za obszar o istotnym znaczeniu dla województwa mazowieckiego z zakresu 
ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków.  

Na obszarze Łomianek Plan MOFW nie ustala, ani nie postuluje inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu ponadlokalnym, jak również nie rekomenduje działań z zakresu: transportu lotniczego, 
gospodarki odpadami, infrastruktury społecznej (kultury, ochrony zdrowia, edukacji), opieki i ochrony 
dóbr kultury współczesnej, ochrony złóż i wydobycia. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa nie ma charakteru prawa powszechnie 
obowiązującego i jako taki wymaga przełożenia jego ustaleń na język norm prawnych miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Wyselekcjonowane ustalenia i postulaty Planu MOFW 
odnoszące się do obszaru Łomianek, stanowią grupę uwarunkowań ponadlokalnych, które należy 
uwzględnić w kierunkach zagospodarowania przestrzennego Łomianek. Analizując zmiany jakie 
nastąpiły w PZPWM podkreślić należy, że w przyjętym w grudniu 2018 r. PZPWM nie dokonano 
istotnych zmian w kierunkach rozwoju przestrzennego, odnoszących się do obszaru gminy Łomianki, 
względem wcześniej obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
mazowieckiego z 2014 r. 

 Godna odnotowania jest zmiana polityki względem Legionowskiej Trasy Mostowej.  Nie 
kwestionując konieczności jej realizacji, PZPWM nie uwzględnia jej w wykazie zadań wojewódzkich, 
natomiast postuluje do ujęcia w inwestycjach rządowych, wskazując konieczność sporządzenia 
dokumentacji projektowej dla budowy połączenia w obszarze funkcjonalnym pomiędzy Jabłonną 
a Łomiankami, z przeprawą mostową przez Wisłę w ciągu istniejącej DK61. W tym miejscu warto 
wspomnieć, że plan zagospodarowania przestrzennego województwa łączy politykę przestrzenną państwa 
i województwa. O ile regionalna polityka przestrzenna określana jest szczegółowo, o tyle polityka 
przestrzenna państwa jest tylko uwzględniana. Inwestycje celu publicznego poziomu krajowego zostały 
w PZPWM uwzględnione i przedstawione ramowo. Ich konkretne usytuowanie/przebieg nastąpi dopiero 
w stosownych dokumentach rządowych, a konkretnie w projektach tych inwestycji. Niewątpliwie kwestia 
realizacji Legionowskiej Trasy Mostowej powinna być przez władze Łomianek stale monitorowana. 

W ustalonych w Studium kierunkach zagospodarowania przestrzennego Łomianek uwzględnione 
zostały wszystkie inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym z zakresu infrastruktury 
transportowej oraz infrastruktury technicznej.  

Głębszej analizy w ramach pożądanej aktualizacji opracowania ekofizjograficznego podstawowego 
dla gminy Łomianki wymagają kwestie położenia Łomianek w "Zielonym Pierścieniu" i wynikające 
z tego ograniczenia dla urbanizacji oraz priorytet dla inwestycji na rzecz błękitnej i zielonej 
infrastruktury. 

2.5. Strategia rozwoju gminy Łomianki na lata 2016-2030 
Aktualna Strategia rozwoju gminy Łomianki została przyjęta Uchwałą Nr XIV/177/2016 Rady 

Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016 r.  Kierunki polityki przestrzennej przyjęte w Studium 
Łomianek mają umożliwiać realizację strategicznych celów społeczno-gospodarczego rozwoju gminy 
zawartych w ww. strategii. Należy mieć na uwadze, że chociaż Strategia została przyjęta pół roku po 
uchwaleniu Studium Łomianek, to dokumenty te powstawały prawie równolegle w czasie. Choćby z tego 
powodu bez trudu osiągnięto spójność obu dokumentów.    

Przyjęta wizja, docelowy stan idealny dla Łomianek - został w Strategii określony jako: 
Łomianki - idealne miejsce do mieszkania, pracy i wypoczynku w warszawskim obszarze 
funkcjonalnym. 

Osiągnięcie wizji założono poprzez realizację 5 celów strategicznych i odpowiadające im cele 
operacyjne.  

 Cel strategiczny 1: efektywna przestrzenno-gospodarcza integracja Łomianek z warszawskim 
obszarem funkcjonalnym i obszarem metropolitarnym Warszawy  
o Cel operacyjny 1.1 Usprawnienie komunikacji indywidualnej i publicznej z Warszawą, w tym 

promowanie transportu niskoemisyjnego w dojazdach do Warszawy (ścieżki rowerowe, 
tramwaj, autobusy niskoemisyjne) 



ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY ŁOMIANKI W OKRESIE 2016-2019 
(KADENCJA 2019-2023) 

18 
 

o Cel operacyjny 1.2. Pełna integracja społeczna, gospodarcza i przestrzenna gminy 
z aglomeracją warszawską i w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF), w tym 
przy wykorzystaniu środków UE oraz instrumentu planowanego „warszawskiego powiatu 
metropolitalnego” 

o Cel operacyjny 1.3. Udział gminy w pracach dotyczących rozwiązywania ponadlokalnych 
i lokalnych problemów transportowych w obszarze  metropolitalnym 

o Cel operacyjny 1.4 Zintegrowana w układzie metropolitalnym promocja Łomianek 
w bezpośrednim i dalszym otoczeniu (region, kraj) 

 Cel strategiczny 2:  konsekwentne likwidowanie zapóźnień w rozwoju infrastruktury 
o Cel operacyjny 2.1: Infrastruktura techniczna dopasowana do potrzeb mieszkańców 

i przedsiębiorców, w tym w szczególności: infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, 
drogowa, odwodnieniowa, energetyczna. 

o Cel operacyjny 2.2: Baza sportowo-rekreacyjna dostosowana do wysokich wymagań 
mieszkańców, zapewniająca wysokiej jakości różnorodne usługi dla każdej grupy wiekowej 
mieszkańców 

o Cel operacyjny 2.3: Dobrze rozwinięta i nowoczesna baza dla rozwoju działalności 
kulturalnej 

o Cel operacyjny 2.4: Nowoczesna i odpowiadająca oczekiwaniom mieszkańców baza 
techniczna systemu oświaty i wychowania, ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej 

o Cel operacyjny 2.5: Zapewnienie odpowiedniej ochrony cennych przyrodniczo terenów 
i krajobrazów wokół KPN i Doliny Wisły poprzez, regulację stosunków wodnych, rewitalizację 
terenów starorzecza Wisły, uwzględnianie ochrony w planach miejscowych 

o Cel operacyjny 2.7: Uregulowana i odpowiadająca potrzebom mieszkańców sytuacja 
mieszkaniowa 

o Cel operacyjny 2.8: Kompleksowa informatyzacja gminnych placówek publicznych, rozwój 
sieci światłowodowej w gminie 

o Cel operacyjny 2.9: Dostępne i funkcjonalne obiekty administracji samorządowej (rozbudowa 
Urzędu Miejskiego), funkcjonalna, uporządkowana i estetyczna przestrzeń publiczna w gminie 

 Cel strategiczny 3: skuteczne zarządzanie publiczne, wzrost konkurencyjności, innowacyjności, 
dywersyfikacja i rozwój bazy ekonomicznej 
o Cel operacyjny 3.1: Gmina przygotowana do absorpcji środków potencjalnych inwestorów 

prywatnych 
o Cel operacyjny 3.2: Wysoka konkurencyjność gospodarcza gminy w obszarze metropolitalnym 

Warszawy (na tle pozostałych 39 gmin WOF) 
o Cel operacyjny 3.3: Gmina atrakcyjna dla potrzeb podwarszawskiej turystyki, w tym głównie 

turystyki weekendowej, baza infrastruktury turystycznej przystosowana do potrzeb rynku 
aglomeracji warszawskiej 

o Cel operacyjny 3.4: Gminny rynek pracy dostosowany do potrzeb lokalnej i regionalnej 
gospodarki 

o Cel operacyjny 3.5: Wysoka konkurencyjność i innowacyjność gminnych MSP w przestrzeni 
aglomeracyjnej i wojewódzkiej 

o Cel operacyjny 3.6: Efektywne i skuteczne zarządzanie publiczne w gminie wykorzystujące 
elementy nurtu New Public Management (NPM) oraz Public Governance (tzw. 
współrządzenie) – racjonalizacja i dostosowanie gminnej polityki finansowej i inwestycyjnej 
do prognozowanych możliwości rozwoju gminy. 

o Cel operacyjny 3.7 Gmina aktywnie korzystająca ze środków zewnętrznych, w tym środków 
Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020 

 Cel strategiczny 4: niskoemisyjna  i ekologicznie zrównoważona  gmina Łomianki 
o Cel operacyjny 4.1: Powszechne, racjonalne  i dostosowane do potrzeb wykorzystanie 

Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w obiektach publicznych i prywatnych, w tym produkcja 
energii w skojarzeniu 

o Cel operacyjny 4.2: Kompleksowa termomodernizacja wszystkich obiektów publicznych 
w gminie połączona z dywersyfikacją źródeł zaopatrzenia w ciepło (pozyskanie energii wiatru, 
ziemi, słońca) 
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o Cel operacyjny 4.3: Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na zakup i instalację 
urządzeń służących pozyskaniu OZE, w tym: kolektorów słonecznych, pomp ciepła, 
fotowoltaiki itp, 

o Cel operacyjny 4.4: Skuteczne wdrożenie i realizacja celów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Łomianki (ograniczenie emisji CO2 do atmosfery) 

o Cel operacyjny 4.5: Szeroka promocja idei wykorzystania OZE wśród mieszkańców, 
stopniowa zmiana świadomości ekologicznej mieszkańców 

o Cel operacyjny 4.6: Ścisła współpraca z gminami sąsiednimi  (położonymi wokół KPN 
i Doliny Wisły) w zakresie działań promocyjnych i szkoleniowych dotyczących edukacji 
ekologicznej i promocji OZE 

o Cel operacyjny 4.7: Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne 
(np. typu LED) - kompleksowa wymiana i modernizacja gminnego systemu oświetlenia 
drogowego (instalacja punktów świetlnych w technologii LED) 

o Cel operacyjny 4.8: Uruchomienie w Urzędzie Miejskim stałego biura/punktu informacyjnego 
dla mieszkańców i przedsiębiorców dotyczącego OZE, polityki ekologicznej i możliwości 
pozyskania środków na inwestycje prośrodowiskowe 

 Cel strategiczny 5: wyzwolenie energii społecznej mieszkańców, aktywizacja społeczności 
lokalnych, aktywne rozwiązywanie problemów społecznych 
o Cel: operacyjny 5.1 Zaangażowani i aktywni społecznie mieszkańcy i organizacje 

pozarządowe 
o Cel operacyjny 5.2: Skuteczne wykorzystanie i wzmocnienie potencjału organizacji 

pozarządowych w celu rozwiązywania problemów społecznych 
o Cel operacyjny 5.3: Trwałe ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego grup zagrożonych 

patologiami i bezrobociem 
o Dzieci i młodzież zdrowe i aktywne ruchowo, zaangażowane społecznie 
o Cel  operacyjny 5.5: Wysoka jakość gminnego systemu oświatowego 
o Cel operacyjny 5.6 Aktywni i zaangażowani społecznie seniorzy. 

Kierunki działań wyznaczone w Strategii wpisują się w cele 3 i 4, a w szczególności cel 6 KPZK 
2030 oraz w Cw2, Cw3, Cw4, Cw5 i Cw6 SWRM 2030. 

Cele rozwoju przestrzennego określone w Studium Łomianek ustalono według hierarchii: 
 główny cel perspektywiczny - stworzenie warunków do stałego podnoszenia jakości życia 

mieszkańców Łomianek, rozumianego zarówno jako stały wzrost obiektywnych wskaźników jakości 
życia jak i wzrost subiektywnego zadowolenia pojedynczych mieszkańców z faktu, że są mieszkańcami 
Łomianek. 

Realizacja nadrzędnego celu przebiegać będzie poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 
 zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego w tworzeniu ładu przestrzennego 

i atrakcyjnego krajobrazu kulturowego  - grupa celów ekologicznych wpisujących się w Cw5 i Cw6 
SWRM 2030 

 integracja wspólnoty i zaangażowanie mieszkańców w świadome i zrównoważone kształtowanie 
tożsamości Łomianek, sprzyjające rozwojowi gospodarczemu gminy  - grupa celów społeczno-
gospodarczych wpisujących się w Cw4 SWRM 2030 

 likwidacja zapóźnień cywilizacyjnych w systemach infrastruktury i osiągnięcie europejskich 
standardów w dostępie do mediów zarówno dla mieszkańców jak i przedsiębiorców - grupa celów 
infrastrukturalnych wpisujących się w Cw2 i Cw5 SWRM 2030 

 wygodna komunikacja z Warszawą i Obszarem Metropolitarnym Warszawy oparta na 
zróżnicowanym wachlarzu środków transportu  - grupa celów transportowych wpisujących się w 
Cw3 SWRM 2030. 

Ponadto Strategia sformułowała listę 37 najważniejszych wyzwań stojących przed Łomiankami do 
2030 roku. Dwadzieścia jeden z tych wyzwań jest warunkowana ustaleniami Studium Łomianek, 
a w szczególności miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Są to: 

1. 100% zwodociągowania i 90% skanalizowania  obszaru gminy (gdzie jest to technicznie możliwe - 
10% mieszkańców będzie korzystać ze szczelnych zbiorników); 

2. odbiór ścieków z całego obszaru gminy i skierowanie do oczyszczalni ścieków przy zachowaniu 
najwyższych standardów oczyszczania ścieków; 
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3. budowa nowoczesnego Urzędu Miejskiego, kompleksu administracyjnego składającego się 
z siedziby Burmistrza (magistrat), siedziby Rady Miejskiej (ratusz), siedziby Urzędu Stanu 
Cywilnego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - w partnerstwie publiczno-prywatnym; 

4. kreacja Centrum Łomianek z atrakcyjną przestrzenią publiczną  wokół placu miejskiego w rejonie 
skrzyżowania Warszawskiej z ciągiem ulic Szpitalna, Wiejska (miedzy ZOZ a CK); 

5. podniesienie standardu wszystkich ulic gminnych - przebudowę nawierzchni gruntowych na 
asfaltowe wraz z realizacją chodników oraz ścieżek rowerowych( tam gdzie pozwala na to 
szerokość pasa drogowego); 

6. budowę ciągu ulicy Kościelna Droga tzw. Małej Obwodnicy (centrum)  Łomianek, która odciąży 
ul. Warszawską; 

7. opracowanie, w porozumieniu z m.st. Warszawą, wariantowych koncepcji technicznych 
i finansowych budowy linii tramwajowej w kierunku Warszawy; 

8. doprowadzenie do budowy drogi ekspresowej S7; 
9. rozwój autobusowej komunikacji publicznej w kierunku Warszawy i węzła Młociny; 
10. utrzymanie w mpzp warunków do realizacji Legionowskiej Trasy Mostowej, elementu tzw. Małej 

Obwodnicy Warszawy;  
11. rozbudowa   układu   turystycznych   dróg   rowerowych   zapewniających połączenie KPN z Wisłą 

oraz Warszawy z zachodnimi krańcami Łomianek (granica z Czosnowem); 
12. budowa infrastruktury odwodnieniowej – kanalizacji deszczowej (80% działek będących we 

władaniu gminy); 
13. modernizacja walu przeciwpowodziowego (na całej długości w gr. gminy tj. od 525+000 do 

537+400 km Wisły); 
14. systematyczna realizacja programu rewitalizacji starorzecza Wisły wzdłuż Strugi Dziekanowskiej  
15. budowa żłobka gminnego; 
16. budowa nowego stadionu miejskiego i boisk rekreacyjnych dla różnych dyscyplin sportowych; 
17. place zabaw i siłownie zewnętrzne w każdym osiedlu i sołectwie; 
18. rewitalizacja terenu poprzemysłowego po byłych zakładach drzewnych jako centrum usługowo-

handlowego; 
19. realizacja w rejonie ul. Zachodniej Parku Artystów; 
20. opracowane, przyjęcie i egzekwowanie prawa miejscowego w zakresie narzędzi ochrony 

krajobrazu; z terenów mieszkaniowych i krajobrazów chronionych znikną reklamy, a na 
pozostałym obszarze gminy ich ilość ulegnie znacznej redukcji; 

21. nastąpi integracja Łomianek z WOF w zakresie dogodnego alternatywnego dojazdu systemem dróg 
rowerowych oraz  integracja systemu komunikacji publicznej. 

Studium Łomianek stanowi aktualny instrument wspierający realizację wyszczególnionych 
zamierzeń. 

Cele rozwoju przestrzennego określone w Studium Łomianek są zgodne z celami strategicznymi 
przyjętymi w Strategii rozwoju gminy Łomianki do roku 2030 oraz wpisują się w cele Strategii Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego do 2030 r. 
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3. OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁOMIANKI 

Obowiązujące  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania przestrzennego  miasta 
i gminy Łomianki  zostało  przyjęte  uchwałą  Nr IX/90/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 
13 sierpnia 2015 r. i stanowiło realizację uchwały podjętej w 2013 r. o przystąpieniu do sporządzania 
studium12. Nowe studium zastąpiło dokument z 2011 r, które było drugą zmianą dokumentu po raz 
pierwszy przyjętego dla gminy w 2006 r. 

Pierwotnie planowana trzecia zmiana studium z 2006 r., ostatecznie przybrała formę nowego 
dokumentu,  którego układ i zakres odpowiada obowiązującym przepisom. 

Głównymi przyczynami podjęcia w 2013 r. uchwały o przystąpieniu do sporządzania Studium 
Łomianek były: 
 potrzeba weryfikacji i aktualizacji uwarunkowań rozwoju, w tym zlikwidowanie rozbieżności 

między dekretowanymi Studium Łomianek z 2011 r. kierunkami rozwoju przestrzennego gminy 
a wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy; 

 konieczność aktualizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego w dostosowaniu do 
sygnalizowanych przez mieszkańców potrzeb oraz zmieniających się uwarunkowań; 

 niejasność lub niejednoznaczność niektórych postanowień Studium Łomianek z 2011 r.; 
 nowa koncepcja rozwoju układu drogowego gminy. 

Wykonane prace planistyczne dotyczyły przede wszystkim: 
 aktualizacji uwarunkowań rozwoju, w szczególności aktualizacji opracowania ekofizjograficznego 

podstawowego dla gminy Łomianki; 
 aktualizacji granic obszarów zagrożonych powodzią na podstawie przekazanych gminie w 2015 r. 

map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego; 
 analizy trendów demograficznych i prognozy zaludnienia do roku 2025; 
 modyfikacji struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy i układu drogowego, w konsekwencji 

wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę; 
 modyfikacji wskaźników zagospodarowania i zabudowy dla poszczególnych stref funkcjonalno-

przestrzennych gminy, w dostosowaniu do oczekiwań właścicieli i inwestorów. 

3.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna   
Kierunki zagospodarowania przestrzennego zostały sformułowane przy następujących generalnych 

założeniach:  
1) rozwój gminy odbywa się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, co należy rozumieć jako 

taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym zintegrowane działania polityczne, gospodarcze 
i społeczne przebiegają z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości procesów 
przyrodniczych cennego systemu przyrodniczego gminy, z uwzględnieniem stałego podnoszenia 
poziomu życia zarówno współczesnych mieszkańców jak i przyszłych pokoleń; 

2) rozwój przestrzenny i intensywność urbanizacji przebiega z uwzględnieniem strefowego układu 
naturalnych jednostek geograficzno-przyrodniczych; 

3) utrzyma się dotychczasowa tendencja stopniowo spowalniającego wzrostu liczebności gminy do 
stabilizacji na poziomie ok. 30 tys. mieszkańców; 

4) perspektywa czasowa, dla której rozpoznawano uwarunkowania rozwoju to perspektywa 2025 r.; 
postanowienia Studium Łomianek powinny być weryfikowane przy każdej istotnej zmianie 
uwarunkowań; 

5) Studium Łomianek konsumuje wydane decyzje o warunkach zabudowy; 
6) spod zabudowy wyłącza niespełna 39% powierzchni gminy, objętych formami ochrony przyrody 

(park narodowy, rezerwaty) lub stanowiącymi obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 
W Studium obszar gminy został podzielony na względnie jednorodne strefy funkcjonalne [rys. 6], 

nawiązujące zasięgiem terytorialnym i intensywnością zagospodarowania do naturalnych jednostek 
geograficzno-przyrodniczych układających się równolegle do Doliny Wisły. W rezultacie strukturę 
funkcjonalno-przestrzenną Łomianek tworzy 8 stref, którym przypisano kierunki zagospodarowania 
przestrzennego poprzez określenie przeznaczenia terenu, w podziale na ustalone przeznaczenie 
dominujące i rekomendowane funkcje dopełniające.   

                                                
12 uchwała nr XLIII/261/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 23 maja 2013 r. 
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Tab. 1 Bilans poszczególnych stref funkcjonalnych według obowiązującego studium 
powierzchnia udział

ha %

strefa 1 - Korytarz Ekologiczny Wisły 676,42 17,4%
strefa 2 - Kampinoski Park Narodowy 557,15 14,4%
strefa 3 - Dolina Łomiankowska (rolnictwo i osadnictwo) 269,69 6,9%
strefa 4 - Dolina Łomiankowska (rekreacja i osadnictwo) 535,00 13,8%
strefa 5 - Otoczenie KPN 193,21 5,0%

strefa 6 - Mieszkaniowa ekstensywna i średnio intensywna 764,67 19,7%
strefa 7 - Centralna wielofunkcyjna 661,26 17,0%

strefa 8 - Usługowo-produkcyjna intensywna 224,60 5,8%
3882,00 100,0%

rodzaj strefy

strefy o dominującym przeznaczeniu pod cele związane z ochroną środowiska

strefy o dominującym przeznaczeniu pod mieszkalnictwo z usługami towarzyszącymi

strefa o dominującym przeznaczeniu pod działalność gospodarczą i usługi

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie pomiaru ze Studium przy pomocy programu ArcView 

Z analizy powyższych danych wynika, iż w Studium Łomianek najwięcej terenów rezerwowane jest 
pod rozwój funkcji związanych z ochroną środowiska (2231 ha). Kolejną grupę stanowią tereny 
zabudowy mieszkaniowej z usługami (1426 ha). Najmniejszy udział procentowy dotyczy terenów 
przeznaczonych pod działalność gospodarczą i usługi (225 ha). 

Wyk. 1 Struktura stref funkcjonalnych w obowiązującym studium 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie tab. 1 

Należy zaznaczyć, że strefy gdzie jako podstawowa funkcja wskazana jest ochrona przyrody, mają 
dwojaki charakter: z możliwością realizacji zabudowy nie związanej z celami ochrony przyrody 
(jednostki 2.2, 4, 5) oraz bez takiej możliwości. Udział poszczególnych obszarów wynosi odpowiednio 
19,2% oraz 38,3%.  

3.2. Konsumpcja obszarów wskazanych w Studium Łomianek pod rozwój strefy urbanizacji 
Od momentu przyjęcia w 2015 r. Studium Łomianek, władze gminy sukcesywnie i konsekwentnie 

realizowały ustaloną w tym dokumencie politykę przestrzenną, uchwalając miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. 

Studium Łomianek pod rozwój strefy urbanizacji przeznacza 61,7% powierzchni gminy. Łączną 
powierzchnię obszarów gdzie realizowana będzie głównie funkcja mieszkaniowa, ekstensywna 
i średnioekstensywna, Studium Łomianek dekretuje na 55,5% ogólnej powierzchni gminy, co 
w przeliczeniu na strefę urbanizacji stanowi 89,9% terenów przewidzianych pod rozwój zabudowy 
mieszkaniowej. 

Słuszność przyjętej polityki przestrzennej oraz jej aktualność, a co za tym idzie decyzja o jej 
ewentualnej zmianie, powinna być oceniana poprzez pryzmat tempa i stopnia realizacji zakreślonych 
w studium kierunków urbanizacji, przy czym można mówić o urbanizacji faktycznej oraz o urbanizacji 
potencjalnej, czyli określonej w planach miejscowych poprzez wyznaczenie w nich terenów 
przeznaczonych pod zabudowę. 
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Bilans stanu zagospodarowania obszaru gminy obejmuje analizę powierzchni terenów 
przeznaczonych w obowiązujących planach miejscowych pod poszczególne funkcje związane 
z zabudową (potencjalna urbanizacja), oraz analizę danych ewidencji gruntów i budynków o powierzchni 
poszczególnych użytków (stan na 1 stycznia 2020 r.), co odzwierciedla faktyczną urbanizację gminy. 
Odpowiednio poagregowane dane z ewidencji gruntów zostały porównane z powierzchniami 
poszczególnych stref funkcjonalnych, by określić stopień realizacji nakreślonych w Studium Łomianek 
kierunków zabudowy.  Stopień konsumpcji potencjalnych terenów urbanizacji przedstawia tab. 2. 

Warty podkreślenia jest fakt, że podstawowym kryterium podziału na strefy funkcjonalno-
przestrzenne jest intensywność zabudowy. Im wyższy numer strefy tym większa planowana intensywność 
zabudowy. Trzeba także pamiętać o tym, że aktualne kierunki zagospodarowania przestrzennego ustalone 
w 2015 r., zostały zdelimitowane po długim okresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, które nie 
zawsze odpowiadały postanowieniom poprzednich edycji Studium Łomianek. W efekcie pojawia się 
niewielki procent terenów zurbanizowanych w ramach stref praktycznie wyłączonych z zabudowy 
(ostatni wiersz w kolumnach 1, 2.1 i 3). W pozostałych strefach istnieją rezerwy terenów przeznaczonych 
pod zabudowę, ale obecnie jeszcze nie zabudowanych. Rezerwy te wynoszą od 67% w strefie 5.2, 
poprzez 58% w strefie 4, 46% w strefie 5.1, 36-55% w strefie 6, do 22-47% w strefie 8. Najmniej rezerw 
pozostało w strefie centralnej wielofunkcyjne (7) - niespełna 20%, oraz prawdopodobnie w strefie 6.3, 
gdzie jednak ze względu na brak planu, na 35% strefy trudno precyzyjnie określić poziom rezerw.    

Analizując pokrycie stref planami miejscowymi zauważyć należy, że praktycznie wszystkie strefy, 
dla których pożądane i najbardziej uzasadnione jest uchwalenie planów, mają uchwalone dokumenty - 
stopień pokrycia przekracza 90%, z wyjątkiem wspomnianej strefy 6.3 (osiedla Dąbrowa Leśna 
i Dąbrowa Zachodnia). 

Przy okazji badania stopnia zabudowy stref urbanizacji, warto podkreślić niski udział terenów 
docelowo nie przeznaczonych pod zabudowę. Tworzą je przestrzenie publiczne, w tym tereny zieleni. 
W przypadku strefy 6.1 i 4 są to także kompleksy gleb chronionych pozostawione w rolniczym 
użytkowaniu, a w strefie 5.2 i 8.2  tereny prywatnych lasów. W strefach 5.1 i 8.2 docelowy udział 
terenów wolnych od zabudowy sięga ok. 10%, a w strefach 7 i 8.1 to niespełna 2%, natomiast strefa 
ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej 6.2 w całości zostanie zajęta pod zabudowę, co oznacza brak 
publicznych terenów zieleni w tej strefie. 

Podsumowując wypada stwierdzić, że w strefach przewidzianych w Studium Łomianek pod 
urbanizację istnieją niekiedy znaczne rezerwy terenów przeznaczonych pod budownictwo, ale aktualnie 
wolnych od zabudowy. We wszystkich strefach urbanizacji zauważalny jest bardzo niski udział 
publicznych terenów zieleni. Ewentualna aktualizacja planów powinna być podyktowana zwiększeniem 
udziału publicznych terenów zieleni poprzez przeznaczenie lasów prywatnych i gruntów rolnych pod 
wolne od zabudowy przestrzenie publiczne - tereny zieleni. Uatrakcyjni to krajobraz Łomianek, osłabi 
negatywny wpływ urbanizacji na środowisko przyrodnicze oraz podniesie komfort zamieszkania, w tym 
zawiązywanie więzi społecznych. 

Paradoksalnie, atrakcyjność Łomianek jako miejsca do osiedlenia się, wynika między innymi 
z istnienia zarastających drzewami, od wielu lat odłogowanych, pól, które dają pozór osiedlenia się 
i życia w niezurbanizowanym, sielskim podmiejskim krajobrazie. W miarę wypełniania się rezerw 
budynkami, budowy dróg i grodzenia działek ten walor przestrzeni Łomianek będzie ulegał osłabianiu, 
w szczególności jeśli budowa infrastruktury będzie znacznie opóźniona w stosunku do zabudowy. Należy 
rozważyć przeznaczenie najatrakcyjniejszych zadrzewionych gruntów rolnych pod tereny zieleni, 
docelowo publiczne.  
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Tab. 2 Bilans stopnia potencjalnej i faktycznej urbanizacji poszczególnych stref funkcjonalnych Studium Łomianek 

1 2.1 2.2 3 4 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7 8.1 8.2
tereny przeznaczone pod urbanizację
w planach miejscowych 15,18 0,66 10,37 35,60 393,86 79,99 86,32 219,95 94,61 212,15 647,94 182,94 35,07 2 014,64

tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej

1,13 0,01 0,55 1,61 13,77 17,07

tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

9,85 1,29 246,78 54,62 42,52 155,19 80,77 147,29 401,94 23,05 3,47 1 166,77

tereny zabudowy
usługowo-mieszkaniowej

0,20 57,57 1,61 59,38

tereny zabudowy usług publicznych 1,16 0,94 8,13 4,27 1,00 1,56 0,45 5,17 0,71 23,39
tereny zabudowy usługowej 6,86 0,88 5,74 0,68 15,76 1,30 26,53 48,89 77,54 25,74 209,92
tereny usług sportu, rekreacji i turystyki 0,36 16,32 19,23 12,37 2,44 0,16 4,93 0,61 56,42
tereny produkcji, składów, usług 0,60 8,53 15,20 24,33
tereny zabudowy zagrodowej 2,05 9,58 72,87 6,12 15,95 0,33 106,90
tereny komunikacji i usług komunikacji 1,08 0,66 0,80 8,41 41,67 8,69 30,75 29,61 10,82 35,26 105,96 63,89 5,86 343,46
tereny infrastruktury technicznej 0,68 0,64 3,69 0,81 1,18 7,00
grunty zabudowane i zurbanizowane 7,76 8,92 10,50 7,02 80,40 39,08 15,97 100,15 42,26 251,97 518,83 95,21 26,34 1 204,41
tereny mieszkaniowe 1,36 0,86 1,17 2,00 37,82 23,75 4,91 61,09 33,71 161,26 328,47 29,35 3,93 689,68
tereny przemysłowe 0,63 2,94 0,02 3,68 8,42 12,20 27,89
inne tereny zabudowane 0,12 0,19 8,41 0,14 3,24 7,32 0,94 6,59 1,87 17,34 53,36 23,46 16,49 139,47
zurbanizowane tereny niezabudowane lub 
w trakcie zabudowy

0,06 7,53 1,05 1,15 3,38 0,55 29,80 20,88 1,57 0,38 66,35

tereny komunikacyjne 4,53 6,95 0,92 4,82 14,18 5,73 4,36 12,65 4,81 39,76 95,37 26,45 5,54 226,07
grunty rolne zabudowane 1,12 0,92 14,69 1,23 4,61 16,42 1,32 0,13 12,33 2,18 54,95
strefy funkcjonalne 676,42 540,40 16,75 269,69 535,00 88,33 104,88 330,23 94,61 339,83 661,26 185,50 39,10 3 882,00
stopień pokrycia obowiązujacymi planami 
miejscowymi

9,03% 18,93% 100,00% 96,30% 99,73% 93,42% 100,00% 94,77% 100,00% 64,46% 99,93% 100,00% 100,00% 68,89%

udział terenów przeznaczonych pod 
urbanizację w planach miejscowych

2,24% 0,12% 61,91% 13,20% 73,62% 90,56% 82,30% 66,61% 100,00% 62,43% 97,99% 98,62% 89,69% 51,90%

udział gruntów zabudowanych
i zurbanizowanych

1,15% 1,65% 62,69% 2,60% 15,03% 44,24% 15,23% 30,33% 44,67% 74,15% 78,46% 51,33% 67,37% 31,03%

powierzchnia w poszczególnych strefach funkcjonalnych
[ha]rodzaj gruntów/przeznaczenia SUMA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pomiaru z ewidencji, planów miejscowych oraz Studium Łomianek przy pomocy programu ArcView 
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3.3. Zgodność Studium Łomianek z przepisami 
Pod względem wymagań formalnych zawartych w art. 10 ustawy o planowaniu, Studium Łomianek 

podlega archiwalnemu stanowi prawnemu z dnia podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie 
uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Łomianki, czyli na dzień 13 sierpnia 2015 r. 

W okresie od uchwalenia Studium Łomianek do rozpoczęcia prac nad niniejszą analizą, ustawa 
o planowaniu zmieniana była 26-krotnie. 

Tab. 3 Wykaz zmian w ustawie o planowaniu od 13 sierpnia 2015 r. do 24 lutego 2020 r. 
lp. data wejścia w życie 

zmiany ustawa zmieniająca wprowadzone zmiany 

1 11 września 2015 r. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. 
o zmianie niektórych ustaw w 
związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 774) 

zmiana brzmienia: art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 10 
ust. 2 pkt 1 i 3, art. 15 ust. 2 pkt 3, 4 i 7, art. 
17 pkt 6 lit. b tiret ósme, art. 38, art. 39 ust. 3,  
dodanie: art. 2 pkt 16a-16f, art. 10 ust. 1 pkt 
4a, art. 15 ust. 2 pkt 3a, art. 17 pkt 6 lit. b tiret 
dziewiąte, art. 37a-37e, art. 38a i art. 38b 
uchylenie: art. 15 ust. 3 pkt 9 

2 15 września 2015 r. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. 
o przygotowaniu i realizacji 
strategicznych inwestycji w 
zakresie sieci przesyłowych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1265) 

zmiana brzmienia: art. 17 pkt 6 lit. a. tiret 
ósme 
dodanie: art. 17 pkt 6 lit. a. tiret dziewiąte 

3 6 października 
2015 r. 

Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. 
o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych 
ustaw 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1434) 

dodanie: art. 53 ust. 4 pkt 12. 

4 11 listopada 2015 r. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. 
o zmianie ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1713) 

zmiana brzmienia: art. 15 ust. 3 pkt 4 
dodanie: art. 10 ust. 3a i 3b, art. 15 ust. 2a 

5 18 listopada 2015 r. Ustawa z dnia 9 października 2015 
r. o rewitalizacji 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) 

zmiana brzmienia: art. 10 ust. 1 pkt 7, art. 10 
ust. 2 pkt 1, 8 i 14, art. 15 ust. 1, art. 28 ust. 1 
dodanie: art. 1 ust. 2 pkt 11-13, art. 1 ust. 3 i 
4, art. 9 ust. 3a, art. 10 ust. 2 pkt 14a, art. 10 
ust. 5-7, art. 37f-37n, art. 50 ust. 2b, art. 62 
ust. 1a 
uchylenie: art. 10 ust. 2 pkt 2 

6 1 stycznia 2016 r. Ustawa z dnia 9 października 2015 
r. o związkach metropolitalnych  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1890) 

zmiana brzmienia: art. 2 pkt 5, art. 9 ust. 2, 
art. 11 pkt 4, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 2 
dodanie: art. 3 ust. 2a, rozdział 2a. 

7 1 stycznia 2016 r. Ustawa z dnia 9 października 2015 
r. o zmianie ustawy o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych, 
ustawy – Kodeks cywilny oraz 
niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1830) 

zmiana brzmienia: art. 37 ust. 9 

8 4 czerwca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ogłoszenie tekstu jednolitego 
9 2 lipca 2016 r. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. 

o działaniach antyterrorystycznych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 904) 

zmiana brzmienia: art. 50 ust. 1 
dodanie: art. 50 ust. 2c, art. 61 ust. 2a 

10 16 lipca 2016 r. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. 
o inwestycjach w zakresie 
elektrowni wiatrowych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 961) 

dodanie: art. 15 ust. 4 
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11 31 sierpnia 2016 r. Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o 
zmianie ustawy o działach 
administracji rządowej oraz 
niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250) 

zmiana brzmienia: art. 8 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 
4, art. 16 ust. 2, art. 37m, art. 40, art. 41 ust. 1 
pkt 7, art. 45, art. 46, art. 47 ust. 1 pkt 1, art. 
49d ust. 5, art. 61 ust. 6, art. 67 ust. 2 i 3 
dodanie: art. 41 ust. 1 pkt 6a, art. 46a, art. 47 
ust. 1 pkt 1a 
uchylenie: art. 16 ust. 3, art. 47a 

12 7 października 
2016 r. 

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. 
o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) 

zmiana brzmienia: art. 18 ust. 3. 

13 7 kwietnia 2017 r. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o 
związku metropolitalnym w 
województwie śląskim 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

zmiana brzemienia: art. 37o ust. 8 pkt 1, art. 
37p ust. 4 

14 2 czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 t.j. ogłoszenie tekstu jednolitego 
15 1 stycznia 2018 r. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - 

Prawo wodne 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) 

zmiana brzmienia: art. 11, art. 12 ust. 1, art. 17 
pkt 6 lit. b, art. 23, art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1, 
art. 37 ust. 11, art. 37o ust. 8, art. 41 ust. 1 pkt 
5a, art. 53 ust. 4 pkt 11, art. 64 ust. 1 
dodanie: art. 36 ust. 1a, art. 37 ust. 12, art. 41 
ust. 1 pkt 5a, art. 53 ust. 5d 

16 22 sierpnia 2018 r. Ustawa z 5.07.2018 r. 
o ułatwieniach w przygotowaniu i 
realizacji inwestycji 
mieszkaniowych oraz inwestycji 
towarzyszących  
Dz. U. z 2018 r. poz. 1496) 

dodanie: art. 51 ust. 2d 

17 11 września 2018 r. Ustawa z 5.07.2018 r. o zmianie 
ustawy o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej oraz 
niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1544) 

zmiana brzmienia: art. 18 ust.3 pkt 2 

18 10 października 
2018 r. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1945  ogłoszenie tekstu jednolitego 

19 4 marca 2019 r. ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o 
zmianie ustawy o dowodach 
osobistych oraz niektórych innych 
ustaw 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 60) 

zmienia brzmienia: art. 18 ust. 3 

20 1 kwietnia 2019 r. ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o 
zmianie ustawy - Prawo lotnicze 
oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 235) 

zmienia brzmienia: art. 36 ust. 1 
dodanie: art. 11 pkt 5 lit l, art. 371, art. 53 ust. 
4 pkt 13 

21 4 maja 2019 r. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o 
zmianie niektórych ustaw w 
związku z zapewnieniem 
stosowania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 730). 

dodanie: art. 8a, art. 8b, art. 11a, art. 17a, art. 
37b ust. 7, art. 38b ust. 6, art. 41 ust. 3 
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22 29 sierpnia 2019 r. ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie 
ustawy o odnawialnych źródłach 
energii oraz niektórych innych 
ustaw 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1524). 

zmienia brzmienia: art. 15 ust. 4, art. 61 ust. 3 

23 17 września 2019 r. ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie 
ustawy o portach i przystaniach 
morskich oraz niektórych innych  
(Dz. U. poz. 1716) 

dodanie: art. 11 pkt 5 lit. m, art. 17 pkt 6 lit. b 
tiret dwunaste, art. 53 ust. 4 pkt 14 

24 20 września 2019 r. ustawa z 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami  
(Dz. U. poz. 1696) 

zmienia brzmienia: art. 1 ust. 2 pkt 5, art. 10 
ust. 1 pkt 5, art. 15 ust. 1 pkt 2 
dodanie: art. 2 pkt 20, art. 30 ust. 1a 

25 25 października 
2019 r. 

ustawa z 30.08.2019 r. o zmianie 
ustawy o wspieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych oraz 
niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1815) 

zmienia brzmienia: art. 50 ust. 1 
dodanie: art. 17 pkt 6 lit. b tiret dziesiąte, art. 
50 ust. 1a, art. 53 ust. 4 pkt 9a 

26 24 lutego 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ogłoszenie tekstu jednolitego 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sip.lex.pl 

Zmiany w przepisach jakie przyniosły ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (zwana dalej ustawą krajobrazową) oraz 
ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, znacząco zmieniły ustawę o planowaniu, co nabiera 
znaczenia w przypadku ewentualnej zmiany Studium Łomianek. 

W wyniku przyjęcia ustawy o rewitalizacji, modyfikacji uległ zakres rozpoznania uwarunkowań oraz 
zakres postanowień studium. Doprecyzowaniu uległ enigmatycznie dotąd brzmiący przepis w art. 10 
ust. 1 pkt 7 o konieczności uwzględniania uwarunkowań wynikających z potrzeb i możliwości rozwoju 
gminy. Obecnie wymagane jest wykonanie: 

1) prognoz demograficznych, w tym uwzględniających (tam gdzie to uzasadnione) migracji w ramach 
miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego; 

2) oceny możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy; 

3) bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. 
Szczegółowo określone zostały również wymagania dla bilansu terenów przeznaczonych pod 

zabudowę. Obowiązkowe elementy bilansu to: 
1) maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, wyrażone w ilości powierzchni 

użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, które musi wynikać z analiz 
ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych oraz możliwości 
finansowych gminy; 

2) szacunek chłonności, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej zwartej 
strukturze funkcjonalno-przestrzennej, rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych obszarach 
nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje 
zabudowy; 

3) szacunek chłonności, położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych w planach 
miejscowych pod zabudowę innych niż w pkt 2; 

4) porównanie zapotrzebowania na nową zabudowę z chłonnością terenów zurbanizowanych 
i terenów przeznaczonych pod urbanizację w planach miejscowych. 

Według aktualnych przepisów wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę jest możliwe 
w przypadku gdy chłonność jest mniejsza niż zapotrzebowanie. Ostateczna lokalizacja i wielkość tych 
terenów warunkowana jest finansowymi możliwościami wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy.  

Ustawa krajobrazowa, niesłusznie ograniczana wyłącznie do spraw reklam, w istotny sposób 
zmieniła ustawę o planowaniu. W odniesieniu do Studium, wprowadziła konieczność uwzględniania 
w tym dokumencie tzw. audytu krajobrazowego. W przypadku zmiany Studium Łomianek należy 
uwzględnić dodatkowo uwarunkowania wynikające z: 
 wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego; 
 rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt 

krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych. 
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Tab. 4 Analiza zgodności Studium Łomianek z przepisami 
pkt wymagania wynikające z przepisów uwzględnienie w Studium Łomianek 

ustawa o planowaniu 
art. 10 ust. 1. W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z: 

1 dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i 
uzbrojenia terenu 

uwzględniono – rozdziały 1.3.1, 1.3.2 

2 stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony uwzględniono – rozdział 1.3.3 
3 stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości 
zasobów wodnych oraz wymogów ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu 
kulturowego 

uwzględniono – rozdział 1.4 

4 stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 

uwzględniono – rozdział 1.5 

4a rekomendacji i wniosków zawartych w audycie 
krajobrazowym lub określenia przez audyt 
krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych 

brak możliwości uwzględnienia – 
Sejmik Województwa nie podjął 
uchwały w sprawie audytu 
krajobrazowego 

5 warunków i jakości życia mieszkańców, w tym 
ochrony ich zdrowia, oraz zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami, o których 
mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami, zgodnie z uniwersalnym projektowaniem 

uwzględniono częściowo – w rozdziale 
1.1 brak podrozdziału dotyczącego 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

6 zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia uwzględniono – rozdziały 1.4.12, 1.8 
7 potrzeb i możliwości rozwoju gminy, 

uwzględniających w szczególności: 
a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne 
b) prognozy demograficzne, w tym 
uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, 
migracje w ramach miejskich obszarów 
funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego 
c) możliwości finansowania przez gminę 
wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej, a także infrastruktury społecznej, 
służących realizacji zadań własnych gminy 
d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 

uwzględniono częściowo – w rozdziale 
1.10 brak analiz ekonomicznych, analiz 
możliwości finansowania wykonania 
sieci komunikacyjnej, infrastruktury 
technicznej i infrastruktury społecznej, 
a także bilansu terenów 

8 stanu prawnego gruntów uwzględniono – rozdział 1.3.4 
9 występowania obiektów i terenów chronionych na 

podstawie przepisów odrębnych 
 

formy ochrony przyrody wymienione w art. 6 ust. 1 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 

uwzględniono – rozdział 1.4.9 

ogrody botaniczne i zoologiczne, zgodnie z art. 65 ust. 1 
ustawy o ochronie przyrody 

brak konieczności uwzględnienia 

strefy ochronne ujęć wody oraz obszary ochronne 
zbiorników wód śródlądowych ustalane na podstawie 
art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 310) 

brak konieczności uwzględnienia 

obszary szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z 
art. 166 ustawy Prawo wodne 

uwzględniono – rozdział 1.8 

grunty rolne i leśne wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy z 
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) 

uwzględniono – rozdziały 1.4.10, 1.4.11 

formy ochrony zabytków wymienione w art. 7 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami 

uwzględniono – rozdział 1.5.1 
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granice Pomników Zagłady oraz ich stref ochronnych, 
określone na podstawie ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o 
ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2120) 

brak konieczności uwzględnienia 

10 występowania obszarów naturalnych zagrożeń 
geologicznych 

uwzględniono – rozdział 1.4.12 

11 występowania udokumentowanych złóż kopalin, 
zasobów wód podziemnych oraz udokumentowanych 
kompleksów podziemnego składowania dwutlenku 
węgla 

uwzględniono – rozdziały 1.4.6, 1.4.13, 
1.4.14 

12 występowania terenów górniczych wyznaczonych na 
podstawie przepisów odrębnych 

uwzględniono – rozdział 1.4.13 

13 stanu systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, w tym stopnia uporządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz 
gospodarki odpadami 

uwzględniono – rozdziały 1.6 i 1.7 

14 zadań służących realizacji ponadlokalnych celów 
publicznych 

uwzględniono – rozdział 1.9 

15 wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej uwzględniono – rozdział 1.8 
art. 10 ust. 2. W studium określa się w szczególności: 

1 uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod 
zabudowę, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. d: 

a) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy 
oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z 
audytu krajobrazowego, 
b) kierunki i wskaźniki dotyczące 
zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w 
tym tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny 
wyłączone spod zabudowy 

uwzględniono – rozdziały 2.3.1, 2.3.2, 
2.3.3 

3 obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego 
zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym 
krajobrazu kulturowego i uzdrowisk 

uwzględniono – rozdział 2.3.5 

4 obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

uwzględniono – rozdział 2.3.6 

5 kierunki rozwoju systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej 

uwzględniono – rozdział 2.3.7 

6 obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje 
celu publicznego o znaczeniu lokalnym 

uwzględniono – rozdział 2.3.10 

7 obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje 
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, 
zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa i ustaleniami 
programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 

uwzględniono – rozdział 2.3.9 

8 obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 
podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni 
publicznej 

uwzględniono – rozdział 2.3.12 

9 obszary, dla których gmina zamierza sporządzić 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w 
tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia 
gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i 
nieleśne 

uwzględniono – rozdział 2.3.13 

10 kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej 

uwzględniono – rozdział 2.3.14 
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11 obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz 
obszary osuwania się mas ziemnych 

uwzględniono – rozdział 2.3.15 
 

12 obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w 
złożu kopaliny filar ochronny 

brak konieczności uwzględnienia – na 
terenie gminy nie występują obszary 
górnicze, a dla udokumentowanego 
złoża kopalin nie wyznaczono filarów 
ochronnych 

13 obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych 
oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia 
działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów 
byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 
r. poz. 2120) 

brak konieczności uwzględnienia – na 
terenie gminy nie występują pomniki 
zagłady 

14 obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, 
rekultywacji lub remediacji 

uwzględniono częściowo – w rozdziale 
2.3.16 nie uwzględniono obszarów 
wymagających remediacji 

14a obszary zdegradowane uwzględniono – rozdział 2.3.16 
15 granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych brak konieczności uwzględnienia – na 

terenie gminy nie występują tereny 
zamknięte 

16 obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w 
zależności od uwarunkowań i potrzeb 
zagospodarowania występujących w gminie 

uwzględniono – rozdział 2.3.17 

Art. 10 ust. 2a 
 Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie 

obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia 
wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii 
o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref 
ochronnych związanych z ograniczeniami w 
zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu 
terenu; w studium ustala się ich rozmieszczenie 

uwzględniono – rozdział 2.3.18 

Art. 10 ust. 3a 
 Jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację 

obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2, w studium określa się obszary, na 
których mogą być one sytuowane 

uwzględniono – obszary wyznaczone na 
rysunku Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego 

rozporządzenie w sprawie zakresu projektu studium 
§  4 ust. 1. Projekt studium powinien zawierać: 

1 część określającą uwarunkowania, o których mowa w 
art. 10 ust.1 ustawy, przedstawioną w formie 
tekstowej i graficznej 

uwzględniono – rozdział 1 Studium 
Łomianek oraz 2 rysunki 

2 część tekstową zawierającą ustalenia określające 
kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, o 
których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy 

uwzględniono – rozdział 2 Studium 
Łomianek 

3 rysunek przedstawiający w formie graficznej 
ustalenia, określające kierunki zagospodarowania 
przestrzennego gminy, a także granice obszarów, o 
których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy 

uwzględniono – 3 rysunki 

4 uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych 
rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium 

nie uwzględniono 

§  4 ust. 2 
 W projekcie studium należy określić wpływ 

uwarunkowań, o których mowa w art. 10 ust. 1 
ustawy, na ustalenie kierunków i zasad 
zagospodarowania przestrzennego gminy, o których 
mowa w art. 10 ust. 2 ustawy 

uwzględniono 
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§  5 ust. 1 
 Projekt rysunku studium sporządza się na kopii mapy 

topograficznej, pochodzącej z państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, lub na kopii 
wojskowej mapy topograficznej w skali od 1:5.000 
do 1:25.000 

uwzględniono – 5 rysunków 
sporządzono w skali 1:10 000 na kopii 
mapy topograficznej 

Źródło: Opracowanie własne 

Wykonana analiza wykazuje, że Studium Łomianek w przeważającym stopniu wyczerpuje zakres 
rzeczowy określony w przepisach ustawy o planowaniu oraz powiązanego z nią rozporządzenia. 
Stwierdzone rozbieżności (cztery elementy z zakresu uwarunkowań rozwoju) są konsekwencją zmian 
przepisów jakie nastąpiły od momenty przyjęcia tego dokumentu. 

Wprawdzie Studium Łomianek zawiera rozdział poświęcony potrzebom i możliwościom rozwoju 
gminy (rozdział 1.10), jednak zakres zawartych w nim danych i wniosków  nie w pełni odpowiada 
wymaganiom art. 10 ust. 1 pkt 7. Niemniej jednak zauważyć należy, że w części dotyczącej 
uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego zawarte są liczne wnioski z analiz środowiskowych 
(rozdział 1.4) i społecznych (rozdział 1.1). W toku prac nad Studium Łomianek sporządzona została 
również szczegółowa analiza demograficzna, uwzględniająca analizę zmian w zaludnieniu gminy 
(z migracjami włącznie) oraz prognozę liczby ludności, której wyniki zostały uwzględnione w rozdziale 
1.1.1. W rozdziale 1.10 omówiono atuty i szanse rozwojowe gminy oraz słabości i ograniczenia rozwoju 
gminy. Nadmienić należy, że w rozdziale 2.3.4 wyliczono szacunkową maksymalną chłonność terenu dla 
przyjętej struktury funkcjonalno-przestrzennej, z tym że wykonano ją inną metodą niż opisana w   art. 10 
ust. 1 pkt 7 lit. d oraz art. 10 ust. 5 ustawy o planowaniu. 

Zakres uwzględnionych uwarunkowań rozwoju i określone w Studium Łomianek kierunki 
zagospodarowania przestrzennego, są zgodne z duchem aktualnie obowiązujących przepisów. 
Wylistowane literalne rozbieżności, nie przesądzają o konieczności jego zmiany, w szczególności 
w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego, który jest spójny z realizowaną strategią 
rozwoju. Bez wątpienia należy zadbać o systematyczne aktualizowanie dokumentów rozpoznających 
uwarunkowania rozwoju i gromadzenie aktualnych danych - w tym przestrzennych o środowisku 
Łomianek.  

Warto zwrócić uwagę na art. 9 ustępu 3a ustawy o planowaniu, który stanowi: Zmiana studium dla 
części obszaru gminy wymaga dokonania, zarówno w części tekstowej jak i graficznej studium, zmian 
w odniesieniu do wszystkich treści, które w wyniku wprowadzonej zmiany przestają być aktualne,  
w szczególności zmian w zakresie określonym w art. 10 ust. 1. 

Powyższy przepis oznacza, że każda zmiana aktualnego Studium Łomianek w praktyce wywoła 
konieczność dostosowania go do aktualnych przepisów,  a tym samym wykonania: 
 szczegółowej prognozy demograficznej z uwzględnieniem migracji; 
 bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę w rozumieniu przepisów art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. d  

ustawy o planowaniu; 
 analizy możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury 

technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy; 
 analizy potrzeb inwestycyjnych gminy wynikających z konieczności realizacji zadań własnych, 

związanych z lokalizacją nowej zabudowy na obszarach przeznaczonych pod zabudowę w planach 
miejscowych. 
Uchwalenie audytu krajobrazowego może wywołać konieczność weryfikacji Studium Łomianek 

w zakresie wprowadzenia granic krajobrazów priorytetowych oraz aktualizacji przebiegu granic form 
ochrony przyrody i form ochrony zabytków. 

3.4. Wnioski w sprawie zmiany Studium Łomianek 
Zgodnie z wymogiem art. 11 pkt 1 ustawy o planowaniu, po podjęciu przez radę gminy uchwały 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium lub sporządzenia zmiany studium, organ wykonawczy 
zobowiązany jest do ogłoszenia tego faktu oraz wyznaczenia terminu składania wniosków. Wnioski te są 
analizowane i rozpatrywane w toku procedury sporządzenia studium lub zmiany studium. 

Niezależnie od prowadzonych procedur planistycznych, bez żadnego ograniczenia terminowego, do 
urzędu gminy mogą wpływać wnioski dotyczące zmiany studium. 
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W analizowanym okresie, tj. od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2019 r., wpłynęło 5 wniosków 
o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Łomianki, które łącznie zawierały 23 postulaty.  

Tab. 5. Wykaz złożonych wniosków w sprawie zmiany Studium Łomianek 

lp. data 
wpływu treść wniosku 

strefa funkcjonalna, 
której dotyczy 

wniosek 
1 15.02. 

2019. 
1)  Dodanie do przeznaczenia dominującego zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej bliźniaczej 

Strefa 5.1 

2) Zmiana wskaźników zagospodarowania dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej - minimalna powierzchnia działek 1000 m2, 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 60% 
3) Zmiana wskaźników zagospodarowania dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej bliźniaczej - minimalna powierzchnia działek 800 m2, 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 60% 
4)  Dodanie do przeznaczenia dominującego zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej szeregowej 

Strefa 6.2 

5) Zmiana wskaźników zagospodarowania dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej -  minimalna powierzchnia działek 500 m2, 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 50% 
6) Zmiana wskaźników zagospodarowania dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej bliźniaczej - minimalna powierzchnia działek 400 m2, 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 50% 
7) Zmiana wskaźników zagospodarowania dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej szeregowej - minimalna powierzchnia działek 250 m2, 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 50% 
8) Zmiana wskaźników zagospodarowania dla zabudowy usługowej – 
obiekty użyteczności publicznej - minimalna powierzchnia działek 1200 
m2, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 50% 

2 17.04. 
2019. 

Zmniejszenie minimalnej powierzchni działek dla zabudowy bliźniaczej 
na 600 m2 

Strefa 6.1 

3 28.06. 
2019. 

1) Zmiana na drogę lokalną tzw. Małej Obwodnicy Łomianek Strefa 4 
Strefa 6.1 
Strefa 7 

2) Wykreślenie tzw. Małej Obwodnicy Łomianek na odcinku od 
skrzyżowania ul. Rolniczej i Wędkarskiej do granicy z gminą Czosnów 

Strefa 6.1 

3) Wprowadzenie zmian pozwalających na realizację inwestycji celu 
publicznego w postaci parku liniowego w ciągu starorzeczy 

Strefa 3 
Strefa 4 
Strefa 7 

4) Jednoznaczne określenie granic rezerwatu przyrody „Jezioro 
Kiełpińskie” oraz wypracowanie we współpracy z RDOŚ spójnej polityki 
jego ochrony 

Strefa 3 

4 25.07. 
2019. 

1) Utrzymanie przeznaczenia rolnego na terenach Dziekanowa Polskiego 
na północ od Strugi Dziekanowskiej 

Strefa 1 
Strefa 3 

2) Utrzymanie projektowanego poszerzenia ul. Rolniczej Strefa 6.1 
3) Utrzymanie przebiegu i szerokości drogi zbiorczej stanowiącej 
przedłużenie ul. Kościelna Droga 

Strefa 6.1 

4) Zmniejszenie minimalnej powierzchni działek dla zabudowy 
bliźniaczej na 500 m2 

Strefa 5.1 
Strefa 6.1 
Strefa 6.2 
Strefa 8.1 

5) Zmniejszenie minimalnej powierzchni działek dla zabudowy 
wolnostojącej na 1000 m2 

Strefa 5.1 
Strefa 6.1 
Strefa 6.2 
Strefa 8.1 

5 25.07. 
2019. 

1) Utrzymanie przeznaczenia rolnego na terenach Dziekanowa Polskiego 
na północ od Strugi Dziekanowskiej 

Strefa 1 
Strefa 3 

2) Utrzymanie projektowanego poszerzenia ul. Rolniczej Strefa 6.1 
3) Utrzymanie przebiegu i szerokości drogi zbiorczej stanowiącej 
przedłużenie ul. Kościelna Droga 

Strefa 6.1 



ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY ŁOMIANKI W OKRESIE 2016-2019 
(KADENCJA 2019-2023) 

34 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 

Z analizy treści złożonych wniosków wynika, że blisko połowa z nich dotyczyła kwestii związanych 
ze zmianą wskaźników zabudowy i zagospodarowania określonych w Studium Łomianek. Nieco ponad 
jedna czwarta wniosków dotyczyła kwestii układu komunikacyjnego, a konkretnie tzw. Małej Obwodnicy 
Łomianek. Kolejną dość liczną grupą były wnioski związane z przeznaczeniem ustalonym w Studium 
Łomianek dla danej strefy. 

Wyk. 2 Udział poszczególnych kategorii treści złożonych wniosków 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie tab.5 

4) Zmniejszenie minimalnej powierzchni działek dla zabudowy 
bliźniaczej na 500 m2 

Strefa 5.1 
Strefa 6.1 
Strefa 6.2 
Strefa 8.1 

5) Zmniejszenie minimalnej powierzchni działek dla zabudowy 
wolnostojącej na 1000 m2 

Strefa 5.1 
Strefa 6.1 
Strefa 6.2 
Strefa 8.1 



ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY ŁOMIANKI W OKRESIE 2016-2019 
(KADENCJA 2019-2023) 

35 

4. OCENA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Polityka przestrzenna gminy Łomianki realizowana jest na podstawie uchwalonych miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie wydawanych decyzji o warunkach 
zabudowy. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym aktem prawa miejscowego 
umożliwiającym kontrolowany i zrównoważony rozwój gminy oraz jej poszczególnych jednostek 
urbanistycznych. 

Jednym z najważniejszych zadań gminy, prowadzącym do podniesienia jakości życia, jest 
zachowanie ładu przestrzennego. Brak prawa w postaci planu miejscowego może prowadzić do 
chaotycznego rozwoju przestrzennego istniejących jednostek urbanistycznych, bez odpowiedniej 
infrastruktury technicznej,  obsługi komunikacyjnej oraz infrastruktury społecznej należącej do zadań 
własnych gminy - w tym szkół, przedszkoli i żłobków. W konsekwencji może dojść do pogorszenia 
jakości funkcjonowania środowiska i nasilenia się konfliktów pomiędzy potrzebami ochrony środowiska, 
a potrzebami rozwoju gospodarczego. 

Ponadto ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania terenu w planie 
umożliwia wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę bezpośrednio na podstawie ustaleń planu, bez 
potrzeby sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, co znacznie usprawnia proces inwestycyjny.  

4.1. Pokrycie obszaru gminy planami miejscowymi 
31 grudnia 2019 r. na terenie gminy Łomianki obowiązywało 39 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz 3 zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego13. 

Obszary objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zajmowały w sumie 
powierzchnię 2674,26 ha, co stanowi 68,89% ogólnej powierzchni gminy. 

Dla Polski wskaźnik ten wynosi 30,8%, a dla województwa mazowieckiego 32,5%.14 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że obszar Kampinoskiego Parku Narodowego (z wyłączeniem 

terenu Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym) oraz obszar rezerwatu przyrody „Jezioro 
Kiełpińskie” są formami ochrony przyrody. Międzywale Wisły stanowi natomiast obszar szczególnego 
zagrożenia powodzią, a dodatkowo stanowi obszar Natura 2000. Zagospodarowanie tych obszarów 
bezpośrednio regulują przepisy odrębne15, a co za tym idzie nie zachodzi konieczność uchwalenia planów 
miejscowych dla tych terenów. Niemniej jednak granicami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Kiełpin Poduchowny” objęto część obszaru rezerwatu przyrody „Jezioro Kiełpińskie”, 
a w granicach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru Sadowej Południe 
i „Sierakowskiej Południe” – etap I, znalazła się cześć obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego. 
W efekcie powierzchnia gminy, dla której pożądane, niezbędne i najbardziej uzasadnione jest uchwalenie 
planów miejscowych obejmuje 2 823,59 ha i stanowi 72,7% ogólnej powierzchni gminy. Obszar ten 
w 94,71% pokryty jest obowiązującymi planami miejscowymi. 

Tab. 6 Analiza pokrycia planami miejscowymi obszaru gminy Łomianki 
 kadencja 

2002-2006 2006-2010 2010-2014 2014-2018 
powierzchnia planów miejscowych [ha] 42,73 544,18 797,19 2674,26 
% powierzchni gminy 1,10 14,02 20,54 68,89 
% powierzchni do pokrycia planami 1,51 19,27 28,23 94,71 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 
 

                                                
13 Przez zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w niniejszym opracowaniu rozumie się 
zmianę treści uchwały bez zmiany załącznika graficznego 
14 Źródło: BDL GUS 2018 r. 
15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55) oraz ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310) 
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Tab. 7 Wykaz obowiązujących planów miejscowych (stan na 31 grudnia 2019 r.) 

lp. nazwa planu miejscowego 
nr uchwały Rady 
Miejskiej i data 

uchwalenia 

data i miejsce 
publikacji 

data wejścia 
w życie 

powierzchnia obszaru 
MPZP 
[ha] 

przyczyna zmiany obszaru 
obowiązywania 

uchwalona obowiązująca 
1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu obejmującego obszar 
położony w Łomiankach przy ul. Wiślanej (obręb  
2-03 działka 91/1, 91/2, 92) 

XII/86/99 
20.10.1999 r. 
 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
Nr 108, poz. 2646 
10.12.1999 r. 

25.12.1999 r. 9,09 9,09  

2. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego 
terenu obejmującego obszar położony we wsi 
Dąbrowa Gmina Łomianki 

XII/87/99 
20.10.1999 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
Nr 108, poz. 2647 
10.12.1999 r. 

25.12.1999 r. 8,18 8,18  

3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łomianki zatwierdzonego 
przez Radę Miejską w Łomianki uchwałą nr 
XXVI/158/93 z dnia 24 marca 1993 r., polegająca 
na dopuszczeniu realizacji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach nr ew. 
554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 
564, 565 i 566 w obrębie 2-03 położonych przy ul. 
Granicznej oraz na korekcie proj. przebiegu drogi 
ozn. na rys. planu symb. 7.KDw. 

XIII/96/99 
24.11.1999 r. 
 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
Nr 54, poz. 564 
24.05.2000 r. 
 

8.06.2000 r. 4,65 
 

4,03 MPZP obszaru osiedla 
Dąbrowa Leśna – etap II 

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Stare Łomianki” 

XXXII/227/2008 
30.12.2008 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
Nr 31, poz.697 
11.03.2009r. 

11.04.2009 r. 136,80 
 

135,62 MPZP „Łomianki 
Śródmieście” 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Kiełpin 

XXXII/229/2008 
30.12.2008 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
Nr 31, poz.689 
11.03.2009r. 

11.04.2009 r. 117,95 117,95  

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Kiełpin Poduchowny” 

LIV/409/2010 
17.09.2010 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
Nr 220, poz.7576 
30.12.2010r. 

31.01.2011 r. 101,07 101,07  

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Łomianki Centrum” 

LV/414/2010 
4.11.2010 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
Nr 8 poz. 323 
26.01.2011r. 

26.02.2011 r. 138,62 
 

136,77 MPZP „Łomianki 
Śródmieście” 
MPZP „Racławicka” 

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Sierakowska" 

LV/416/2010 
4.11.2010 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
Nr 13 poz. 489 
05.02.2011r. 

8.03.2011 r. 8,04 
 

8,01 Rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Mazowieckiego 

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Chopina” 

VIII/49/2011 
9.06.2011 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
Nr 140 poz. 4503 
04.08.2011r. 

3.09.2011 r. 108,14 108,14  
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10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina 
i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część 
A 

VIII/52/2011 
9.06.2011 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
Nr 140 poz.4504 
04.08.20111r. 

3.09.2011 r. 54,53 54,53  

11. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Kiełpin 

XXI/124/2012 
29.02.2012 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 3886 
08.05.2012r. 

22.05.2012 r. - -  

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Sadowej Południe 

LI/295/2013 
17.10.2013 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 622 
22.01.2014r. 

22.02.2014 r. 96,68 
 

90,94 Wyrok WSA 

13. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Kiełpin Poduchowny” 

IV/21/2015 
5.02.2015 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 3197 
08.04.2015r. 

23.04.2015 r. -   

14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Lotników Alianckich” 

XVII/215/2016 
30.06.2016 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 6431 
13.07.2016 r. 

13.08.2016 r. 27,24 27,24  

15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina 
i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część 
B 

XVIII/231/2016 
1.09.2016 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 9169 
28.10.2016 r. 

12.11.2016 r. 19,29 19,29  

16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Łomianki Prochownia” 

XX/239/2016 
13.10.2016 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 10689 
6.12.2016 r. 

21.12.2016 r. 25,92 
 

25,34 Rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Mazowieckiego 

17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
rejonu Centrum Handlowego Auchan 

XX/241/2016 
13.10.2016 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 10690 
6.12.2016 r. 

21.12.2016 r. 41,89 41,89  

18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru szpitala dziecięcego w Dziekanowie 
Leśnym 

XX/247/2016 
1.12.2016 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 1218 
9.02.2017 r. 

24.02.2017 r. 16,95 16,95  

19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Jeziorna” 

XXIII/284/2017 
2.02.2017 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 3030 
29.03.2017 r. 

13.04.2017 r. 8,57 
 

7,66 Wyrok WSA 

20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne oraz północnej części osiedla Buraków 

XXV/312/2017 
27.04.2017 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 5611 
28.06.2017 r. 

13.07.2017 r. 98,08 98,08  

21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru południowej części osiedla Prochownia 
oraz południowej części osiedla Buraków - etap I 

XXIX/331/2017 
14.06.2017 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 6562 
8.08.2017 r. 

23.08.2017 r. 36,01 
 

35,53 Rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Mazowieckiego 

22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap I 

XXX/349/2017 
27.07.2017 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 8433 
29.09.2017 r. 

14.10.2017 r. 67,50 
 

67,02 Rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Mazowieckiego 
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23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne 
– etap I 

XXXIII/378/2017 
2.10.2017 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 10373 
16.11.2017 r. 

17.12.2017 r. 115,26 115,26  

24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru południowej części osiedla Prochownia 
oraz południowej części osiedla Buraków - etap II 

XXXIII/379/2017 
2.10.2017 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 10377 
16.11.2017 r. 

1.12.2017 r. 40,32 40,32  

25. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Stare Łomianki” 

XXXIV/400/2017 
26.10.2017 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 12457 
28.12.2017 r. 

12.01.2018 r. - -  

26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz 
części sołectwa Dziekanów Leśny 

XXXIV/405/2017 
26.10.2017 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 12458 
28.12.2017 r. 

12.01.2018 r. 111,37 111,37  

27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap II 

XXXIV/406/2017 
26.10.2017 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 12459 
28.12.2017 r. 

12.01.2018 r. 62,90 
 

62,47 Rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Mazowieckiego 
Wyrok WSA 

28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedla 
Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I 

XXXVII/427/2017 
14.12.2017 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 1378 
12.02.2018 r. 

12.02.2018 r. 69,87 69,87  

29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Łomianki Śródmieście” 

XXXVII/428/2017 
14.12.2017 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 5310 
16.05.2018 

31.05.2018 r. 2,80 2,80  

30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
"Dziekanów Polski Południowy-Wschód" 

XXXIX/456/2018 
25.01.2018 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 3008 
27.03.2018 r. 

11.04.2018 r. 27,92 27,92  

31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
"Dziekanów Polski Południowy-Zachód" 

XXXIX/457/2018 
25.01.2018 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 3009 
27.03.2018 r. 

11.04.2018 r. 77,62 77,62  

32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
"Dziekanów Polski Północny-Wschód" 

XXXIX/458/2018 
25.01.2018 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 3839 
11.04.2018 r. 

26.04.2018 r. 44,34 44,34  

33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
"Dziekanów Polski Północny-Zachód" 

XXXIX/459/2018 
25.01.2018 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 3840 
11.04.2018 r. 

26.04.2018 r. 84,26 84,26  

34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

XXXIX/460/2018 
25.01.2018 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 3010 
27.03.2018 r. 

11.04.2018 r. 216,47 210,79 Rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Mazowieckiego 

35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne 
- etap II 

XL/470/2018 
8.03.2018 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2874 
21.03.2018 r. 

21.04.2018 r. 63,08 63,08  
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36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Kępy Kiełpińskiej 

XL/471/2018 
8.03.2018 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2875 
21.03.2018 r. 

21.04.2018 r. 268,13 268,13  

37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Racławicka” 

XLII/485/2018 
27.04.2018 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 7411 
25.07.2018 r. 

9.08.2018 r. 0,23 0,23  

38. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Nowy – etap I 

XLII/486/2018 
27.04.2018 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 6604 
29.06.2018 r. 

30.07.2018 r. 22,34 22,34  

39. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

XLII/487/2018 
27.04.2018 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 6605 
29.06.2018 r. 

30.07.2018 r. 5,68 5,68  

40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Kiełpin Poduchowny część B” 

XLV/525/2018 
16.10.2018 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 10794 
8.11.2018 r. 

23.11.2018 r. 9,63 9,63  

41. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Sierakowska Południe” – etap I 

XLV/526/2018 
16.10.2018 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 10795 
8.11.2018 r. 

23.11.2018 r. 193,20 193,20  

42. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru południowej części sołectwa Dziekanów 
Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa 

XLV/527/2018 
16.10.2018 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 10796 
8.11.2018 r. 

23.11.2018 r. 151,62 151,62  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 
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Tab. 8 Wykaz wydanych rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Mazowieckiego oraz wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie planów miejscowych 
lp. nazwa planu miejscowego podstawa stwierdzenia nieważności zakres uzasadnienie 

 [uzasadnienie w języku niespecjalistycznym] 
skutki stwierdzonej nieważności 

1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Sierakowska" 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 
Nr LEX-I.RM.0911-74/10 
z dnia 13 grudnia 2010 r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 6 poz. 280) 

Dla działki o nr ew. 101/8, obręb 143205_4.0021 Wskazania działka nie była objęta projektem planu, 
zgodnie z uchwałą w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia planu 
[Działka znajduje się poza granicami planu] 

Działka nie została objęta planem miejscowym 
„Sierakowska”. 
Działka została objęta obowiązującym planem 
miejscowym, uchwalonym po wydaniu 
niniejszego rozstrzygnięcia. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Sadowej 
Południe 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie 
Sygn. akt IV SA/Wa 629/14 
z dnia 25 czerwca 2014 r. 
(prawomocny od dnia 18 października 2014 r.) 

§ 5 ust. 1 pkt 15 Powtórzenie oraz modyfikacja norm obowiązujących 
w innych aktach prawnych  
[Powtórzenie oraz modyfikacja norm ustalonych 
nadrzędnymi  - w stosunku do planu miejscowego - 
aktami prawnymi] 

Wyrokiem usunięto wadliwe (pod względem 
prawnym) ustalenia planu miejscowego. 
Z uwagi na ilość oraz zakres stwierdzonych 
nieważności, mogą zachodzić problemy z 
czytelnością i jednoznacznością ustaleń planu 
miejscowego, a co za tym idzie z jego 
realizacją. 
Wskazane jest sporządzenie nowego planu 
obszaru Sadowej Południe. 

§ 5 ust. 1 pkt 28 
§ 21 pkt 5 

§ 30 ust. 2 pkt 1-3 Rada Miejska przekroczyła swoje uprawnienia do 
określania nakazów i zakazów obowiązujących w 
strefie ochrony konserwatorskiej 
[Rada Miejska przekroczyła swoje uprawnienia przy 
określeniu nakazów i zakazów w strefie ochrony 
konserwatorskiej] 

§ 38 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Ustalenie nieważne bowiem nie określa żadnej 
normy  
[Ustalenie nie ma charakteru normy prawnej] 

§ 38 ust. 2 pkt 2 Powtórzenie oraz modyfikacja norm obowiązujących 
w innych aktach prawnych  
[Powtórzenie oraz modyfikacja norm ustalonych 
nadrzędnymi aktami prawnymi] 

§ 40 pkt 1 Ustalenie nieważne bowiem nie określa żadnej 
normy  
[Ustalenie nie ma charakteru normy prawnej] 

§ 40 pkt 2 Powtórzenie oraz modyfikacja norm obowiązujących 
w innych aktach prawnych  
[Powtórzenie oraz modyfikacja norm ustalonych 
nadrzędnymi  - w stosunku do planu miejscowego - 
aktami prawnymi] 

§ 45 ust. 1 w zakresie sformułowania „[…] na 
wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych” 
§ 45 ust. 2 w zakresie sformułowania „[…] na 
wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych” 
§ 45 ust. 2 pkt 2-3 Ustalenie nieważne bowiem nie określa żadnej 

normy  
[Ustalenie nie ma charakteru normy prawnej] 

§ 50 ust. 2 Gmina nie ma prawa uzależniać możliwości 
dokonania określonych czynności, przewidzianych w 
ustaleniach planu od dokonania uzgodnienia, 
zgodnie z warunkami i zasadami udzielanymi przez 
inne podmioty 
[Gmina nie ma prawa uzależniać realizacji ustaleń 
planu od dokonania dodatkowych czynności czy 
uzgodnień] 

§ 51 ust. 2 
§ 54 ust. 2 w zakresie sformułowania „[…] i w 
uzgodnieniu z zarządcami dróg” 

§ 57 pkt 3 w zakresie sformułowania „[…] na 
podstawie opracowań technicznych […], przy czym 
niezbędna jest zgoda właściciela terenu ewentualnie 
inne zgody wynikające z przepisów odrębnych” 

Gmina nie ma prawa uzależniać możliwości 
dokonania określonych czynności, przewidzianych w 
ustaleniach planu od uzyskania zgody 
[Gmina nie ma prawa uzależniać realizacji ustaleń 
planu od dokonania dodatkowych czynności czy 
uzgodnień]   

§ 58 pkt 1 w zakresie sformułowania „[…] na 
warunkach określonych przez zarządcę sieci” 

Gmina nie ma prawa uzależniać możliwości 
dokonania określonych czynności, przewidzianych w 
ustaleniach planu od dokonania uzgodnienia, 
zgodnie z warunkami i zasadami udzielanymi przez 
inne podmioty 
[Gmina nie ma prawa uzależniać realizacji ustaleń 
planu od dokonania dodatkowych czynności czy 
uzgodnień] 

§ 61 pkt 6 w zakresie sformułowania „[…] w 
pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z 
zarządzającym siecią gazową” 
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§ 61 pkt 7 w zakresie sformułowania „[…] na koszt 
inwestora budowy” 

Powtórzenie oraz modyfikacja norm obowiązujących 
w innych aktach prawnych  
[Powtórzenie oraz modyfikacja norm ustalonych 
nadrzędnymi  - w stosunku do planu miejscowego - 
aktami prawnymi] 

§ 62 pkt 4 w zakresie sformułowania „[…] 
Zagospodarowanie przestrzenne wewnątrz tej strefy 
należy rozpatrywać każdorazowo indywidualnie w 
oparciu o opinię zarządcy sieci. W decyzjach o 
pozwoleniu na budowę wydanych dla obiektów 
położonych w strefie należy zastrzegać każdorazowo 
specjalne wymogi obowiązujące przy wznoszeniu 
obiektów, określone w przepisach szczegółowych; 
strefa ograniczeń obowiązuje do momentu likwidacji 
linii napowietrznej średniego napięcia” 

Gmina nie ma prawa uzależniać realizacji ustaleń 
planu od dokonania dodatkowych Gmina nie ma 
prawa uzależniać możliwości dokonania określonych 
czynności, przewidzianych w ustaleniach planu od 
dokonania uzgodnienia, zgodnie z warunkami i 
zasadami udzielanymi przez inne podmioty 
[Gmina nie ma prawa uzależniać realizacji ustaleń 
planu od dokonania dodatkowych czynności czy 
uzgodnień] 

§ 64 pkt 2 Powtórzenie oraz modyfikacja norm obowiązujących 
w innych aktach prawnych  
[Powtórzenie oraz modyfikacja norm ustalonych 
nadrzędnymi  - w stosunku do planu miejscowego - 
aktami prawnymi] 

§ 64 pkt 3 w zakresie sformułowania „sposób 
ukształtowania terenu na działce budowlanej nie 
może powodować spływu wód opadowych z działki 
na działki sąsiednie” 
§ 76 pkt 3 w zakresie sformułowania „wszelkie 
zmiany zagospodarowania terenu za zgodą i na 
warunkach Kampinoskiego Paru Narodowego” 
§ 79 ust. 3 lit. e Gmina nie ma prawa uzależniać możliwości 

dokonania określonych czynności, przewidzianych w 
ustaleniach planu od dokonania uzgodnienia, 
zgodnie z warunkami i zasadami udzielanymi przez 
inne podmioty 
[Gmina nie ma prawa uzależniać realizacji ustaleń 
planu od dokonania dodatkowych czynności czy 
uzgodnień] 

§ 6 ust. 1 pkt 2 i  § 75 pkt 2 oraz rysunek planu w 
części dotyczącej wyznaczenia na terenach 1R/RM i 
2R/RM obszarów wymagających przekształceń lub 
rekultywacji 

Niezgodność ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Łomianki 

§ 6 ust. 2 oraz rysunek planu w zakresie w jakim 
zalicza do grupy oznaczeń informacyjnych „granicę 
strefy ochrony konserwatorskiej zabytków 
archeologicznych” i „granicę pasa technologicznego 
linii energetycznej średniego napięcia” 

Sprzeczność pomiędzy treścią uchwały a jej częścią 
graficzną 
[Sprzeczność pomiędzy treścią uchwały a 
załącznikiem graficznym – rysunkiem planu] 

§ 68 oraz rysunek planu w odniesieniu do terenu 
UT/KD-Gp 

Brak wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy 
na terenie 
[Brak dla terenu wyznaczenia na rysunku planu linii 
zabudowy mimo, ze teren został przeznaczony pod 
zabudowę] 

W graniach wskazanych wyrokiem plan 
miejscowy nie obowiązuje. 
Z uwagi na zakres w jakim stwierdzono 
nieważność części tekstowej i graficznej planu 
miejscowego, wskazane jest sporządzenie 
nowego planu obszaru Sadowej Południe. 

§ 71 oraz rysunek planu w odniesieniu do terenu 
MN2/U 

ustalenia części tekstowej i graficznej w zakresie, w 
jakim dopuszcza do realizacji zabudowy na terenie 
7MN2 w odległości mniejszej niż 100 m od granicy 
KPN 

Niezgodność ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Łomianki 

rysunek planu w zakresie w jakim dopuszcza do 
realizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 12 m 
od lasów, w ramach terenu 3MN2 od terenu 1ZL, 
3R/RM od terenu 2ZL, 7MN2 od terenów 3ZL, 4ZL, 
5ZL 

Naruszenie przepisów rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie 

3. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Lotników 
Alianckich” 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 
Nr LEX-I.4131.160.2016.RM 
z dnia 29 lipca 2016 r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 7202) 

§ 3 pkt 6 Ustalenia naruszają dyspozycję art. 15 ustawy o 
planowaniu; wykraczając poza materię przyznaną 
przez ustawodawcę do regulacji w ramach ustaleń 
planu miejscowego 
[Przekroczenie władztwa planistycznego 
przyznanego gminie przepisami ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym] 

Rozstrzygnięciem usunięto wadliwe (pod 
względem prawnym) ustalenia planu 
miejscowego, przez co wyeliminowano 
ewentualne problemy związane z realizacją 
planu miejscowego. 
Zachodzi konieczność przygotowania 
i ogłoszenia tekstu jednolitego. 

§ 10 
§ 15 ust. 1 pkt 1-2 i ust. 2 pkt 2 w zakresie 
sformułowania „[…] nowo wydzielanej […]” 
§ 18 
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§ 21 pkt 2 lit. c Naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego 
poprzez określenie różnych  parametrów wskaźnika 
intensywności zabudowy dla jednego terenu 

§ 25 pkt 3 lit. c Ustalając min. wskaźnik intensywności zabudowy na 
poziomie 0,0 faktycznie nie dokonano w sposób 
normatywny określenia takiego wskaźnika 

4. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Łomianki 
Prochownia” 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 
Nr LEX-I.4131.205.2016.RM 
z dnia 17 listopada 2016 r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 10034) 

§ 3 pkt 10 w zakresie sformułowania „[…] w 
granicach działki […]” 

Modyfikacja przepisów rangi ustawowej 
[Naruszenie zasad techniki prawodawczej] 

Rozstrzygnięciem usunięto wadliwe (pod 
względem prawnym) ustalenia planu 
miejscowego, przez co wyeliminowano 
ewentualne problemy związane z realizacją 
planu miejscowego. 
Zachodzi konieczność przygotowania 
i ogłoszenia tekstu jednolitego. 

§ 10 pkt 2 li. c Wewnętrzna sprzeczność ustaleń 
§ 50 pkt 3 lit. b w zakresie sformułowania „[…] 
działki […]” 

Modyfikacja przepisów rangi ustawowej 
[Naruszenie zasad techniki prawodawczej] 

§ 51 pkt 3 lit. b w zakresie sformułowania „[…] 
działki […]” 

Modyfikacja przepisów rangi ustawowej 
[Naruszenie zasad techniki prawodawczej] 

§ 52 pkt 3 lit. b w zakresie sformułowania „[…] 
działki […]” 

Modyfikacja przepisów rangi ustawowej 
[Naruszenie zasad techniki prawodawczej] 

§ 53 pkt 3 lit. b w zakresie sformułowania „[…] 
działki […]” 

Modyfikacja przepisów rangi ustawowej 
[Naruszenie zasad techniki prawodawczej] 

§ 54 pkt 3 lit. b w zakresie sformułowania „[…] 
działki […]” 

Modyfikacja przepisów rangi ustawowej 
[Naruszenie zasad techniki prawodawczej] 

część tekstowa oraz graficzna w odniesieniu do 
terenu oznaczonego symbolem MN12 

Niezgodność ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Łomianki 

W graniach wskazanych rozstrzygnięciem plan 
miejscowy nie obowiązuje. 
Zachodzi konieczność usunięcia stwierdzonych 
uchybień i ponowne uchwalenie planu 
miejscowego dla tego terenu. 

5. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Jeziorna” 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie 
Sygn. akt IV SA/Wa 2022/17 
z dnia 24 listopada 2017 r. 
(prawomocny od dnia 6 lutego 2018 r.) 

§ 16 pkt 3 lit. a w odniesieniu do sformułowania 
„pasa drogowego” 

Naruszenie art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu w 
związku z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych  oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie 
[Bezpodstawne użycie sformułowania pasa 
drogowego w odniesieniu do dróg wewnętrznych] 

Wyrokiem usunięto wadliwe (pod względem 
prawnym) ustalenia planu miejscowego, przez 
co wyeliminowano ewentualne problemy 
związane z realizacją planu miejscowego. 
Zachodzi konieczność przygotowania 
i ogłoszenia tekstu jednolitego. 

§ 18 pkt 3 Niezgodność ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Łomianki 

§ 19 pkt 5 lit. b Naruszenie § 8 ust. 2 zd. 1 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

§ 21 pkt 2 Naruszenie art. 2 pkt 5 i art. 15 ust. 1 ustawy o 
planowaniu w zw. z art. 6 pkt 9c ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

część tekstowa oraz graficzna w odniesieniu do 
terenów oznaczonych symbolami ZD1, ZD2 

Naruszenie art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i § 
4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz art. 13 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 9a 
ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych 
ogrodach działkowych 

W graniach wskazanych wyrokiem plan 
miejscowy nie obowiązuje. 
Zachodzi konieczność usunięcia stwierdzonych 
uchybień i ponowne uchwalenie planu 
miejscowego dla tych terenów. 

6. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru południowej 
części osiedla Prochownia oraz 
południowej części osiedla Buraków - 
etap I 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 
Nr LEX-I.4131.191.2017.RM 
z dnia 11 lipca 2017 r.  
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 6209) 

§ 16 ust. 2 pkt 1 w odniesieniu do terenów 
oznaczonych symbolami: UP4, US1, US2, US3 

Sprzeczność pomiędzy treścią uchwały a jej częścią 
graficzną 
[Ustalenia uchwały i ustalenia rysunku planu nie są 
spójne] 

Rozstrzygnięciem usunięto wadliwe (pod 
względem prawnym) ustalenia planu 
miejscowego, przez co wyeliminowano 
ewentualne problemy związane z realizacją 
planu miejscowego. 
Zachodzi konieczność przygotowania 
i ogłoszenia tekstu jednolitego. 

§ 33 pkt 1 lit. c tiret drugie w zakresie sformułowania 
„[…] z wyjątkiem udziału procentowego powierzchni 
biologicznie czynnej, który nie może być mniejszy 
niż 50% […]” 

Naruszenie zasad sporządzania planu poprzez 
określenie różnych wskaźników zagospodarowania 
w ramach jednej jednostki 

§ 37 (błędna numeracja brak pkt 1) lit. c tiret drugie 
w zakresie sformułowania „[…] z wyjątkiem udziału 
procentowego powierzchni biologicznie czynnej, 
który nie może być mniejszy niż 50% […]” 
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§ 37 pkt 2 lit. e w zakresie sformułowania „[…] dla 
istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
– 50%” 
część tekstowa oraz graficzna w zakresie gruntów 
leśnych w ramach jednostki terenowej MNZL 

Naruszenie zasad sporządzania planu poprzez 
niejednoznaczne określenie przeznaczenia terenu  
[Ustalenie zabudowy na użytkach leśnych bez zgody 
na zmianę przeznaczenia tych użytków] 

W graniach wskazanych rozstrzygnięciem plan 
miejscowy nie obowiązuje. 
Zachodzi konieczność usunięcia stwierdzonych 
uchybień i ponowne uchwalenie planu 
miejscowego dla tego terenu. 

7. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru osiedla 
Dąbrowa Leśna - etap I 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 
Nr LEX-I.4131.233.2017.RM 
z dnia 25 sierpnia 2017 r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 7324) 

§ 55 pkt 3 lit. e w odniesieniu do sformułowania 
„[…] przy czym wskaźnik dotyczy części działki 
budowlanej nie zajętej przez boiska sportowe […]” 

Naruszenie dyspozycji art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o 
planowaniu 

Rozstrzygnięciem usunięto wadliwe (pod 
względem prawnym) ustalenia planu 
miejscowego, przez co wyeliminowano 
ewentualne problemy związane z realizacją 
planu miejscowego. 
Zachodzi konieczność przygotowania 
i ogłoszenia tekstu jednolitego. 

§ 56 pkt 3 lit. e w odniesieniu do sformułowania 
„[…] przy czym wskaźnik dotyczy części działki 
budowlanej nie zajętej przez boiska sportowe […]” 
§ 57 pkt 3 lit. e w odniesieniu do sformułowania 
„[…] przy czym wskaźnik dotyczy części działki 
budowlanej nie zajętej przez boiska sportowe […]” 
§ 67 pkt 3 lit. a w odniesieniu do sformułowania 
„[…] 8 m […]” 

Sprzeczność pomiędzy treścią uchwały a jej częścią 
graficzną 
[Ustalenia uchwały i ustalenia rysunku planu nie są 
spójne] 

część tekstowa oraz graficzna w odniesieniu do 
terenu oznaczonego symbolem KDD5 

W graniach wskazanych rozstrzygnięciem plan 
miejscowy nie obowiązuje. 
Zachodzi konieczność usunięcia stwierdzonych 
uchybień i ponowne uchwalenie planu 
miejscowego dla tych terenów. 

część tekstowa oraz graficzna w odniesieniu do 
terenu oznaczonego symbolem MN29 w zakresie 
działki oznaczonej nr ew. 273 z obrębu 
143205_4.0023 

Naruszenie przepisów art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 6 lit. 
c ustawy o planowaniu w związku z art. 7 ust. 2 pkt 
2 i 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
[Ustalenie zabudowy na użytkach leśnych bez zgody 
na zmianę przeznaczenia tych użytków] 

8. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zachodniej 
części sołectwa Łomianki Dolne – etap 
I 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 
Nr LEX-I.4131.289.2017.RM 
z dnia 30 października 2017 r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9969) 

§ 3 pkt 15 w odniesieniu do sformułowania „[…] 
budowlanej […]” 

Naruszenie dyspozycji art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o 
planowaniu 
[Zasady scalenia i podziału powinny być 
formułowane w odniesieniu do działki geodezyjnej] 

Rozstrzygnięciem usunięto wadliwe (pod 
względem prawnym) ustalenia planu 
miejscowego, przez co wyeliminowano 
ewentualne problemy związane z realizacją 
planu miejscowego. 
Zachodzi konieczność przygotowania 
i ogłoszenia tekstu jednolitego. 

§ 10 z wyłączeniem terenów oznaczonych 
symbolami: KDZ, KDL, KDD1, KDD2, KDD3, 
KDD4, KDD5, KDD6, KDD7, KDD8, KDD9, 
KDD10, KDD11, KDD12, KPJ 

Wykroczenie poza kompetencje określone w art. 15 
ustawy o planowaniu 

§ 32 pkt 5 lit. d w odniesieniu do sformułowania 
„[…] budowlanej […]” 

Naruszenie dyspozycji art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o 
planowaniu 
[Zasady scalenia i podziału powinny być 
formułowane w odniesieniu do działki geodezyjnej] 

§ 33 pkt 5 lit. d w odniesieniu do sformułowania 
„[…] budowlanej […]” 

9. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru południowej 
części osiedla Prochownia oraz 
południowej części osiedla Buraków - 
etap II 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 
Nr LEX-I.4131.288.2017.RM 
z dnia 30 października 2017 r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9968) 

§ 16 ust. 2 pkt 1 w zakresie sformułowania „[…] 
stały […]” 

Naruszenie przepisów art. 1 ust. 2 pkt 5, art. 15 ust. 
1, art. 15 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu 

Rozstrzygnięciem usunięto wadliwe (pod 
względem prawnym) ustalenia planu 
miejscowego, przez co wyeliminowano 
ewentualne problemy związane z realizacją 
planu miejscowego. 
Zachodzi konieczność przygotowania 
i ogłoszenia tekstu jednolitego. 

10. Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
„Stare Łomianki” 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 
Nr WNP-I.4131.329.2017.JF 
z dnia 29 listopada 2017 r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11393) 

§ 1 pkt 7 w odniesieniu do ustaleń zawartych w § 9 
pkt 6 lit. a uchwały zmienianej, w zakresie 
sformułowania „[…] jednorodzinnej […]” 

Naruszenie zasad sporządzania planu poprzez 
powtórzenie i modyfikację regulacji ustawowych  
[Przepisy o dopuszczalnym hałasie należy 
formułować dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
bez dalszego rozróżniania rodzaju tej zabudowy] 

Rozstrzygnięciem usunięto wadliwe (pod 
względem prawnym) ustalenia planu 
miejscowego, przez co wyeliminowano 
ewentualne problemy związane z realizacją 
planu miejscowego. 
Przygotowany został tekst ujednolicony, 
uwzględniający wydane rozstrzygnięcie, który 
został ogłoszony uchwałą nr XL/469/2018 Rady 
Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 r. 

§ 1 pkt 7 w odniesieniu do ustaleń zawartych w § 9 
pkt 6 lit. b uchwały zmienianej, w zakresie 
sformułowania „[…] wielorodzinnej […]” 
§ 1 pkt 10 lit. a w odniesieniu do ustaleń zawartych w 
§ 12 ust. 2 pkt 2 lit. c uchwały zmienianej 

Rada Miejska nie miała podstaw prawnych do 
regulowania niniejszych kwestii 

§ 1 pkt 28 lit. z Sprzeczność pomiędzy treścią uchwały a jej częścią 
graficzną 
[Ustalenia uchwały i ustalenia rysunku planu nie są 
spójne] 

§ 1 pkt 28 lit. zz 

11. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru osiedla 
Dąbrowa Leśna - etap II 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 
Nr WNP-I.4131.328.2017.JF 
z dnia 29 listopada 2017 r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10916) 

§ 12 pkt 7 lit. a w odniesieniu do sformułowania 
„[…] jednorodzinnej […]” 

Naruszenie zasad sporządzania planu poprzez 
powtórzenie i modyfikację regulacji ustawowych  
[Przepisy o dopuszczalnym hałasie należy 
formułować dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
bez dalszego rozróżniania rodzaju tej zabudowy] 

Rozstrzygnięciem usunięto wadliwe (pod 
względem prawnym) ustalenia planu 
miejscowego, przez co wyeliminowano 
ewentualne problemy związane z realizacją 
planu miejscowego. 
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§ 19 ust. 1 pkt 2 w odniesieniu do terenów 
oznaczonych symbolami: ZL1, ZL2, z wyłączeniem 
gruntów zajętych pod wykorzystywane dla potrzeb 
gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia 
melioracji wodnych, a także tereny pod liniami 
energetycznymi 

Naruszenie przepisów art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 6 lit. 
c ustawy o planowaniu w związku z art. 7 ust. 2 pkt 
2 i 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

Zachodzi konieczność przygotowania 
i ogłoszenia tekstu jednolitego. 

§ 19 ust. 1 pkt 2 w odniesieniu do terenu 
oznaczonego symbolem MNZL, w zakresie gruntów 
leśnych w granicach działki oznaczonej nr ew. 515 z 
obrębu  143205_4.0023, z wyłączeniem gruntów 
zajętych pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki 
leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji 
wodnych, a także tereny pod liniami energetycznymi 

Naruszenie przepisów art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 6 lit. 
c ustawy o planowaniu w związku z art. 7 ust. 2 pkt 
2 i 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

część graficzna dla terenu oznaczonego symbolem 
MN21, w odniesieniu do nieprzekraczalnej linii 
zabudowy usytuowanej w granicach strefy 
kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia DN 
400 

Naruszenie zasad sporządzania planu poprzez nie 
uwzględnienie wymogów określonych w przepisach 
odrębnych 

część tekstowa oraz graficzna w odniesieniu do 
terenu oznaczonego symbolem MNZL 

Naruszenie zasad sporządzania planu poprzez nie 
uwzględnienie wymogów określonych w przepisach 
odrębnych oraz naruszenie przepisów art. 15 ust. 1 i 
art. 17 pkt 6 lit. c ustawy o planowaniu w związku z 
art. 7 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych 

W graniach wskazanych rozstrzygnięciem plan 
miejscowy nie obowiązuje. 
Zachodzi konieczność usunięcia stwierdzonych 
uchybień i ponowne uchwalenie planu 
miejscowego dla tego terenu. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie 
Sygn. akt IV SA/Wa 1055/19 
z dnia 5 listopada 2019 r. 
(prawomocny od dnia 23 stycznia 2020 r.) 

§ 81 wraz z załącznikiem nr 1 stanowiącym część 
graficzną w odniesieniu do działki ewidencyjnej o nr 
300 z obrębu 143205_4.0022 położonej w 
Łomiankach w zakresie jej przeznaczenia na drogę 
wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW2 

Przekroczenie granic władztwa planistycznego 
Gminy, naruszające zasadę proporcjonalności (art. 
31 ust. 3 Konstytucji RP) i istotę prawa własności 
(art. 64 ust. 3 Konstytucji RP) 

W graniach wskazanych wyrokiem plan 
miejscowy nie obowiązuje. 
Zachodzi konieczność usunięcia stwierdzonych 
uchybień i ponowne uchwalenie planu 
miejscowego dla tego terenu. 

12. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru północnej 
części sołectwa Dziekanów Polski 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 
Nr WNP-I.4131.21.2018.JF 
z dnia 28 lutego 2018 r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 2284) 

część tekstowa oraz graficzna w odniesieniu do 
terenów oznaczonych symbolami: ZN2, ZN3, ZN4, 
ZN5, ZN6 

Naruszenie trybu sporządzania planu  
[Pozostawienie bez rozpatrzenia uwag do projektu 
planu dla wskazanych terenów] 

W graniach wskazanych rozstrzygnięciem plan 
miejscowy nie obowiązuje. 
Po usunięciu stwierdzonych uchybień, dla 
terenów  został uchwalony plan miejscowy. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 
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Na koniec 2019 r. obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego nie był 
objęty obszar gminy o łącznej powierzchni 149,33 ha16, przy czym aż 80,4% tego obszaru położona była 
w granicach miasta. 

W wyniku wydanych rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Mazowieckiego oraz wyroków 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchyleniu uległy ustalenia planów miejscowych - 
część tekstowa oraz graficzna - o łącznej powierzchni 14,33 ha. Działka o nr ew. 101/8, obręb 
143205_4.0021, której dotyczyło rozstrzygnięcie nadzorcze wydane w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Sierakowska” (poz. 1 w tab. 8), objęta została uchwalonym w dniu 14 
grudnia 2017 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska 
oraz części osiedla Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap I. Natomiast dla terenów ZN2, ZN3, 
ZN4, ZN5 i ZN6, których dotyczyło rozstrzygnięcie nadzorcze wydane w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski (poz. 12 
w tab. 8) w dniu 27 kwietnia 2018 r. uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski. Tym samym powierzchnia obszarów, dla których 
w wyniku wydanych rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Mazowieckiego oraz wyroków 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie obowiązują plany miejscowe, wynosi 
ostatecznie 8,62 ha, przy czym aż 77,2% tej powierzchni położna była w wiejskiej części gminy. 

Działki o nr ew. 86/1, 89/2 i 710 z obrębu 143205_4.0021, o łącznej powierzchni 0,13 ha, nie zostały 
objęte żadnym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Dla pozostałych obszarów17, dla których nie obowiązywały miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, sporządzane są projekty planów. 

4.2. Struktura przeznaczenia terenów 
Ze względu na brak standaryzacji uchwalonych planów miejscowych, na potrzeby niniejszego 

opracowania dokonano generalizacji przeznaczeń terenów ustalonych w poszczególnych planach 
miejscowych. 

Tab. 9 Bilans terenów poszczególnych przeznaczeń według obowiązujących planów miejscowych 

w pow. 
gminy

w pow. do 
pokrycia 
planami

ha % % %
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 17,07 0,64% 0,44% 0,64%
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1166,77 43,63% 30,02% 43,63%
tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej 59,38 2,22% 1,53% 2,22%
tereny zabudowy usług publicznych 23,39 0,87% 0,60% 0,87%
tereny zabudowy usługowej 209,92 7,85% 5,40% 7,85%
tereny usług sportu, rekreacji i turystyki 56,42 2,11% 1,45% 2,11%
tereny produkcji, składów, usług 24,33 0,91% 0,63% 0,91%
tereny rolne 367,19 13,73% 9,45% 13,73%
tereny zabudowy zagrodowej 106,90 4,00% 2,75% 4,00%
tereny zieleni 264,36 9,89% 6,80% 9,89%
wody 28,07 1,05% 0,72% 1,05%
tereny komunikacji i usług komunikacji 343,46 12,84% 8,84% 12,84%
tereny infrastruktury technicznej 7,00 0,26% 0,18% 0,26%
RAZEM 2674,26 100,00% 68,82% 100,00%

przeznaczenie

udział

powierzchnia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pomiaru z miejscowych planów przy pomocy programu ArcView 

                                                
16 z konieczności uchwalenia planów miejscowych w gminie Łomianki wyłączone są: Kampinoski Park Narodowy 
(bez terenu Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym), rezerwat „Jezioro Kiełpińskie” oraz koryto Wisły 
17 dla których pożądane, niezbędne i najbardziej uzasadnione jest uchwalenie planów miejscowych 
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Z analizy powyższych danych wynika, iż w obowiązujących miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego najwięcej terenów rezerwowano dla rozwoju funkcji mieszkaniowej. 
Zbliżoną powierzchnię terenów przeznaczono pod zabudowę usługową, tereny rolne oraz komunikację 
i infrastrukturą techniczną. Duży procent przeznaczenia w planach miejscowych dotyczy także terenów 
zieleni. 

Wyk. 3 Struktura przeznaczenia terenów w obowiązujących planach miejscowych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie tab. 9 
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4.3. Konsumpcja terenów przeznaczonych pod zabudowę 
Obowiązujące plany miejscowe pod urbanizację przeznaczają w sumie 51,84% powierzchni gminy, 

co w przeliczeniu na powierzchnię objętą ustaleniami tych dokumentów stanowi aż 75,33%. 
Aktualność, słuszność przyjętych rozwiązań, a także trafność decyzji o sporządzeniu lub zmianie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, powinna być oceniana poprzez obserwację 
stopnia realizacji obowiązujących dokumentów. 

Bilans stopnia wykorzystania terenów przeznaczonych pod zabudowę został wykonany poprzez 
analizę danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie powierzchni poszczególnych użytków (stan na 
1 stycznia 2020 r.). Odpowiednio poagregowane dane z ewidencji gruntów i budynków zostały 
porównane z powierzchnią terenów przeznaczonych w obowiązujących planach miejscowych pod 
zabudowę, w rozbiciu na poszczególne funkcje, by określić stopień ich wykorzystania. Niniejsza analiza 
stanowi uszczegółowienie analizy zamieszczonej w rozdziale 3.2. Analiza została przedstawiona 
w postaci tab. 10, ze szczegółowym bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę, oraz w postaci 
mapy, która zawiera odniesienia przestrzenne bilansu. 

Dominującą formą zabudowy jest układ terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną o różnej intensywności. Stanowią one 70% terenów zabudowy. Udział pozostałych funkcji 
jest kilkakrotnie mniejszy. Tereny zabudowy usługowej to 12,6%, tereny zabudowy zagrodowej stanowią 
6,4%, tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej to 3,6%, tereny usług sportu, rekreacji i turystyki 
stanowią 3,4%, tereny produkcji, składów i usług to 1,5%, a zabudowy usług publicznych 1,4%, tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej stanowią 1% terenów zabudowy.  

Struktura funkcjonalna terenów przeznaczonych pod zabudowę jest więc typowa dla podmiejskiej 
miejscowości pełniącej funkcję sypialni dla dużego ośrodka miejskiego jakim jest Warszawa. 

We wszystkich terenach przeznaczonych pod zabudowę istnieją rezerwy terenów aktualnie wolnych 
od zabudowy. Udział rezerw w poszczególnych funkcjach jest bardzo różny - od 20,3% do 92,6%. 
Najmniejsze rezerwy terenów niezabudowanych pozostały dla zabudowy usługowo-mieszkaniowej – 
20,3%, oraz zabudowy produkcji, składów, usług – 23,8%. W przypadku terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej rezerwy stanowią 40,1%, zabudowy usługowej 41,2%, a rezerwy dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usług publicznych stanowią nieco ponad 48%. 
Najwięcej rezerw wolnych od zabudowy terenów zachowało się dla zabudowy zagrodowej – 92,6%, oraz 
terenów sportu, rekreacji i wypoczynku – 84,2%. Generalnie blisko 50% terenów przeznaczonych 
w planach miejscowych pod zabudowę, aktualnie jest wolne od zabudowy. 

Zwraca uwagę niski udział terenów obecnie użytkowanych jako drogi (tereny komunikacyjne) oraz 
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Stanowi to dobre odzwierciedlenie sytuacji obserwowanej 
„gołym okiem”. Terenów urządzonych i zakwalifikowanych w ewidencji gruntów jako użytek drogowy 
jest  niespełna 1,7%. Większość terenów użytkowanych jako drogi w praktyce nie jest wydzielonych jako 
działki ewidencyjne, przez co w ewidencji nie mają przypisanego użytku drogowego, lecz są 
kwalifikowane jako teren zabudowy. Jest to odzwierciedlenie procesu wyprzedzającej realizacji 
zabudowy w stosunku do budowy infrastruktury publicznej, w tym dróg publicznych.  

Jeszcze gorsza sytuacja występuje w realizacji terenów służących wypoczynkowi i rekreacji, w tym 
publicznych terenów zieleni. Udział terenów zakwalifikowanych jako rekreacyjno-wypoczynkowe nie 
przekracza 1% terenów mieszkaniowych.   
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Tab. 10 Bilans stopnia wykorzystania terenów przeznaczonych pod zabudowę 
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tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 17,07 9,81 0,09 0,32 10,22 59,87%
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 166,77 538,14 1,19 17,75 10,98 38,10 606,16 51,95%
tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej 59,38 36,85 0,50 7,65 0,04 0,33 1,94 47,31 79,67%
tereny zabudowy usług publicznych 23,39 0,91 9,67 1,18 0,05 0,29 12,10 51,73%
tereny zabudowy usługowej 209,92 31,08 13,88 73,97 1,21 1,63 1,69 123,46 58,81%
tereny usług sportu, rekreacji i turystyki 56,42 1,30 3,08 2,96 0,46 1,10 8,90 15,77%
tereny produkcji, składów, usług 24,33 3,92 6,92 7,59 0,02 0,08 18,53 76,16%
tereny zabudowy zagrodowej 106,90 0,70 0,21 0,38 6,59 7,88 7,37%
tereny przeznaczone pod zabudowę 1 664,18 622,71 22,49 120,01 5,39 14,17 49,79 834,56 50,15%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie pomiaru z ewidencji oraz planów miejscowych przy pomocy programu ArcView 
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4.4. Skutki ekonomiczne uchwalenia planów miejscowych 
W art. 17 ust. 5 ustawa o planowaniu wprowadzono obowiązek sporządzania prognozy skutków 

finansowych w trakcie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Głównym celem 
jej opracowania jest wykazanie zasadności podejmowania działań planistycznych, poprzez określenie 
wydatków i dochodów gminy, które stanowią bezpośredni lub pośredni skutek uchwalenia planu. Władze 
gminy, sporządzając i uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, winny znać 
konsekwencje przyjęcia tego dokumentu. 

Należy podkreślić, że celem gospodarki przestrzennej nie jest maksymalizacja krótkoterminowego 
efektu ekonomicznego. Celem jest racjonalne zagospodarowanie przestrzeni, poprzez ustalenie 
przeznaczenia terenów oraz określenie sposobu ich zagospodarowania, z uwzględnieniem wartości 
wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu.  

Podstawowym problemem w aspekcie skutków ekonomicznych uchwalenia planu nie jest 
ewentualny dochód, lecz koszty realizacji ustaleń planu. Dochody będące skutkiem uchwalenia planu są 
szacowane w celu porównania ich z budżetem gminy. Ideałem jest aby dochody będące wynikiem 
uchwalenia planu pokrywały koszty jego realizacji. W praktyce jednak zdarza się to rzadko, zwłaszcza, że 
bezpośrednie dochody w postaci opłaty planistycznej mogą być ściągane tylko przez 5 lat od momentu 
uchwalenia planu.  

 Prawdopodobnymi źródłami dochodów, które może uzyskać gmina w konsekwencji uchwalenia 
planu lub jego zmiany, są opłaty planistyczne (z tytułu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu), opłaty 
adiacenckie18 (z tytułu podziału nieruchomości, podziału i scalenia nieruchomości lub z tytułu uzbrojenia 
w infrastrukturę techniczną, budowy lub modernizacji drogi) oraz podatki od nieruchomości (gruntów 
i budynków). Sprzedaż gruntów może być kolejnym źródłem dochodów dla gminy. Uchwalenie planu lub 
jego zmiany skutkuje również zyskami niewymiernymi w postaci m.in. podatków od działalności 
gospodarczej czy podatków od czynności cywilno-prawnych, jak również inicjuje wzrost podatku 
dochodowego od osób fizycznych i prawnych umożliwiając zabudowę nowych terenów. 

Uchwalenie planu miejscowego (lub jego zmiany) zobowiązuje władze gminy do realizacji 
przyjętych, w drodze uchwały, ustaleń planu stanowiących zadania własne gminy, wynikające z art. 7 
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Wśród szeregu wydatków, jakie jest zobowiązana ponieść gmina 
można wymienić m.in. wykup terenów na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy 
(w tym budowa szkół, przedszkoli, żłobków), realizację infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna, 
sieć wodociągowa, oświetlenie dróg) oraz inwestycji drogowych. Wydatkiem są także roszczenia 
właścicieli lub użytkowników wieczystych w przypadku obniżenia wartości nieruchomości czy 
ograniczenia możliwości korzystania z nieruchomości na skutek wejścia w życie ustaleń planów (z tytułu 
art. 36 ust. 1 i 3 ustawy o planowaniu). 

Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z zakresu zadań własnych 
gminy, warunkowana jest często pozyskaniem gruntu do gminnego zasobu nieruchomości. Przejęcie 
terenów przeznaczonych pod realizację inwestycji celu publicznego, w tym komunikacji publicznej oraz 
sieci infrastruktury technicznej, odbywa się za odszkodowaniem ustalonym pomiędzy stronami - gminą 
a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym gruntu, przy uwzględnieniu wartości nieruchomości 
określonej w operacie szacunkowym. 

Analiza transakcji dotyczących wykupu gruntów niezbędnych do realizacji dróg gminnych 
wykazała, iż cena jednostkowa metra kwadratowego gruntu położonego w granicach miasta wynosiła od 
90 do 100 zł/m2. Natomiast w wiejskiej części gminy ceny transakcyjne mieściły się w przedziale od 60 
do 80 zł/m2. 

 

 

                                                
18 Rada Miejska w Łomiankach nie podjęła uchwały w sprawie określenia stawki procentowej służącej naliczeniu 
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału, a uchwałą nr VIII/47/2007 z dnia 
22 marca 2007 r. Rada Miejska ustaliła stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w wyniku urządzenia lub modernizacji drogi albo po stworzeniu warunków do podłączenia 
nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej na poziomie 0%, więc opłaty te nie są 
pobierane 
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Tab. 11 Bilans powierzchni publicznych dróg i ciągów do wykupu 

KDZ KDL KDD KPJ KP
Zmiana MPZP terenu obejmującego obszar położony w Łomiankach 
przy ul. Wiślanej (obręb 2-03 działka 91/1, 91/2, 92) 6 651

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego 
obszar położony we wsi Dąbrowa Gmina Łomianki 2 973 5 183

Zmiana MPZP gminy Łomianki zatwierdzonego przez Radę Miejską w 
Łomianki uchwałą nr XXVI/158/93 z dnia 24 marca 1993 r., polegająca 
na dopuszczeniu realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 
działkach nr ew. 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 
565 i 566 w obrębie 2-03 położonych przy ul. Granicznej oraz na 
korekcie proj. przebiegu drogi ozn. na rys. planu symb. 7.KDw.

3 775

MPZP "Stare Łomianki"* 33 366 13 057 263
MPZP Kiełpin* 149 2 290 20 474
MPZP "Kiełpin Poduchowny"* 16 913 454 21 381 3
MPZP "Łomianki Centrum" 8 500 11 332 1 160 139
MPZP "Sierakowska" 5 839
MPZP "Chopina" 9 095 200 12 143 12 159
MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej 
części osiedla Łomianki Pawłowo część A 5 636 99 7 5 621

MPZP obszaru Sadowej Południe 67 2 285 14 830
MPZP "Lotników Alianckich" 1 803 3 040
MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej 
części osiedla Łomianki Pawłowo część B 3 206 5 275

MPZP "Łomianki Prochownia" 6 820
MPZP rejonu Centrum Handlowego Auchan 3 061 1 210
MPZP obszaru szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym
MPZP "Jeziorna" 2 369
MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz 
północnej części osiedla Buraków 25 582 14 007

MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej 
części osiedla Buraków - etap I 12 331 23 1 890

MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap I 5 1 957
MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne - etap I 4 255 8 301 19 755
MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej 
części osiedla Buraków - etap II 2 037

MPZP obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa 
Dziekanów Leśny 2 058 70 608 293

MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap II 739 19 522 107
MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedla Dąbrowa 
Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I 843 3 180

MPZP "Łomianki Śródmieście" 55
MPZP„Dziekanów Polski Południowy-Wschód” 6 457 11 472 318
MPZP „Dziekanów Polski Południowy-Zachód” 9 907 10 851 20 295
MPZP „Dziekanów Polski Północny-Wschód” 9 605 9 224 11 196
MPZP „Dziekanów Polski Północny-Zachód” 25 990 5 844 15 252
MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski 35 1 648 187
MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne - etap II 3 827 17 886
MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej 26 282 61 402 2 496 1 847
MPZP "Racławicka"
MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy - etap I 25 379 234
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 6 628 520
MPZP  „Sierakowska Południe” - etap I 176 15 499
MPZP obszaru południowej części sołectwa Dziekanów Nowy oraz 
północnej części sołectwa Sadowa 39 712 13 446 16 222

SUMA 172 917 98 307 436 201 24 047 2 807

plan miejscowy klasa

* Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które obowiązują wraz z ich zmianami 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie pomiaru z miejscowych planów przy pomocy programu ArcView 
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Tab. 12 Szacunek kosztu wykupu gruntów przeznaczonych pod publiczne drogi i ciągi 

plan miejscowy
powierzchnia
do wykupu

[m2]

cena m2
[zł]

koszt wykupu
[zł]

Zmiana MPZP terenu obejmującego obszar położony w Łomiankach przy ul. 
Wiślanej (obręb 2-03 działka 91/1, 91/2, 92) 6 651 100 665 100
Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar 
położony we wsi Dąbrowa Gmina Łomianki 8 156 80 652 480

Zmiana MPZP gminy Łomianki zatwierdzonego przez Radę Miejską w Łomianki 
uchwałą nr XXVI/158/93 z dnia 24 marca 1993 r., polegająca na dopuszczeniu 
realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach nr ew. 554, 555, 
556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565 i 566 w obrębie 2-03 
położonych przy ul. Granicznej oraz na korekcie proj. przebiegu drogi ozn. na rys. 
planu symb. 7.KDw.

3 775 100 377 500

MPZP "Stare Łomianki"* 13 719 100 1 371 900
MPZP Kiełpin* 22 913 80 1 833 040
MPZP "Kiełpin Poduchowny"* 38 751 80 3 100 080
MPZP "Łomianki Centrum" 13 139 100 1 313 900
MPZP "Sierakowska" 5 839 100 583 900
MPZP "Chopina" 33 597 80 2 687 760
MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części 
osiedla Łomianki Pawłowo część A 11 363 80 909 040
MPZP obszaru Sadowej Południe 17 182 80 1 374 560
MPZP "Lotników Alianckich" 4 843 80 387 440
MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części 
osiedla Łomianki Pawłowo część B 8 481 80 678 480
MPZP "Łomianki Prochownia" 6 820 100 682 000
MPZP rejonu Centrum Handlowego Auchan 4 271 100 427 100
MPZP "Jeziorna" 2 369 80 189 520
MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części 
osiedla Buraków 39 589 80 3 167 120
MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części 
osiedla Buraków - etap I 14 244 100 1 424 400
MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap I 1 962 100 196 200
MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne - etap I 32 311 80 2 584 880
MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części 
osiedla Buraków - etap II 2 037 100 203 700
MPZP obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa 
Dziekanów Leśny 72 959 80 5 836 720
MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap II 20 368 100 2 036 800
MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedla Dąbrowa Zachodnia i 
Dąbrowa Leśna - etap I 4 023 100 402 300
MPZP "Łomianki Śródmieście" 55 100 5 500
MPZP„Dziekanów Polski Południowy-Wschód” 18 247 80 1 459 760
MPZP „Dziekanów Polski Południowy-Zachód” 41 053 80 3 284 240
MPZP „Dziekanów Polski Północny-Wschód” 30 025 80 2 402 000
MPZP „Dziekanów Polski Północny-Zachód” 47 086 80 3 766 880
MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski 1 870 80 149 600
MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne - etap II 21 713 80 1 737 040
MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej 92 027 80 7 362 160
MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy - etap I 638 80 51 040
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 7 148 80 571 840
MPZP  „Sierakowska Południe” - etap I 15 675 80 1 254 000
MPZP obszaru południowej części sołectwa Dziekanów Nowy oraz północnej 
części sołectwa Sadowa 69 380 80 5 550 400

SUMA 734 279 60 680 380  
* Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które obowiązują wraz z ich zmianami 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie pomiaru z miejscowych planów przy pomocy programu ArcView 
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Zarówno dochody, jak i wydatki gminy z tytułu zmiany wartości nieruchomości spowodowanej 
uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, są zależne od kilku 
czynników. W pierwszej kolejności musi nastąpić zbycie nieruchomości. Następnie uprawniony 
rzeczoznawca majątkowy musi stwierdzić, indywidualnie dla każdej nieruchomości, zmianę jej wartości. 
Co więcej roszczenia i opłaty, o których mowa w art. 36 ust. 3 i 4, mogą zostać naliczone wyłącznie 
w ciągu 5 lat od dnia, w którym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana stały 
się obowiązujące (zgodnie z art. 37 ust. 3 i 4 ustawy o planowaniu). 

W informacji o wynikach kontroli pn. „Opłaty planistyczne i roszczenia odszkodowawcze związane 
z uchwaleniem lub zmianę planów miejscowych” Najwyższa Izba Kontroli wskazała, że obowiązujące 
przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce 
nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego nie ułatwiają sprawnej realizacji dochodów z tytułu 
opłat planistycznych. Zmiany uregulowań prawnych, niespójne i niejednoznaczne przepisy oraz 
niejednolita ich interpretacja przez organy rozpatrujące odwołania od decyzji w sprawach o ustalenie 
opłaty planistycznej również przyczyniają się do powstawania nieprawidłowości. Skutki wadliwych 
uregulowań prawnych i rozbieżności interpretacyjnych prowadzą do dużej liczby i skuteczności odwołań 
od decyzji ustalających opłaty planistyczne, a w efekcie do generowania dodatkowych kosztów 
działalności gmin i opóźnień w realizacji dochodów z opłat planistycznych. NIK stwierdził również, że 
gminy w trosce o swoje budżety starają się unikać sytuacji, w których mogą wystąpić roszczenia 
odszkodowawcze. […] Problemem jest w szczególności przeznaczanie terenów w planach miejscowych 
pod drogi publiczne lub zieleń, co powoduje powstawanie roszczeń właścicieli nieruchomości wobec 
gminy z uwagi na ograniczenie możliwości inwestycyjnych. Z tych względów zdarza się, że gminy 
odstępują od uchwalania planów miejscowych. Odstąpienie od uchwalania planów miejscowych ze 
względu na prymat kryterium ekonomicznego nad kryterium ładu przestrzennego i zrównoważonego 
rozwoju może prowadzić do chaosu urbanistycznego, spowolnienia rozwoju terenów budowlanych oraz 
zmniejszania się powierzchni terenów zieleni. 

Istnieją dwa przypadki, kiedy w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (lub jego zmiany) wartość nieruchomości może wzrosnąć – gdy następuje zmiana 
przeznaczenia terenów niezurbanizowanych na zurbanizowane lub gdy następuje zmiana przeznaczenie 
terenów zurbanizowanych na funkcje bardziej intensywne. 

W prognozach skutków finansowych, sporządzonych w trakcie prac nad obowiązującymi planami 
miejscowymi, oszacowane zostały powierzchnie gruntów, które w wyniku uchwalenia danego planu, 
zmienią swoje przeznaczenie, a co za tym idzie, możliwe będzie naliczenie opłaty planistycznej na 
podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu. 
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Tab. 13 Bilans powierzchni gruntów zmieniających przeznaczenie w planach miejscowych 

plan miejscowy
powierzchnia 

gruntów
[m2]

Zmiana MPZP terenu obejmującego obszar położony w Łomiankach przy ul. Wiślanej (obręb 2-03 działka 
91/1, 91/2, 92)
Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony we wsi Dąbrowa 
Gmina Łomianki

Zmiana MPZP gminy Łomianki zatwierdzonego przez Radę Miejską w Łomianki uchwałą nr XXVI/158/93 z 
dnia 24 marca 1993 r., polegająca na dopuszczeniu realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 
działkach nr ew. 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565 i 566 w obrębie 2-03 położonych 
przy ul. Granicznej oraz na korekcie proj. przebiegu drogi ozn. na rys. planu symb. 7.KDw.

MPZP "Stare Łomianki"*
MPZP Kiełpin*
MPZP "Kiełpin Poduchowny"* 367 565
MPZP "Łomianki Centrum"
MPZP "Sierakowska"
MPZP "Chopina" 159 844
MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo 
część A
MPZP obszaru Sadowej Południe 56 102
MPZP "Lotników Alianckich" 41 200
MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo 
część B 47 579

MPZP "Łomianki Prochownia" 37 606
MPZP rejonu Centrum Handlowego Auchan 80 460
MPZP obszaru szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym
MPZP "Jeziorna" 25 128
MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków 151 580
MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków - 
etap I
MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap I
MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne - etap I 761 539
MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków - 
etap II
MPZP obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny
MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap II
MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedla Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna
- etap I
MPZP "Łomianki Śródmieście" 2 244
MPZP„Dziekanów Polski Południowy-Wschód” 94 520
MPZP „Dziekanów Polski Południowy-Zachód” 435 173
MPZP „Dziekanów Polski Północny-Wschód” 175 400
MPZP „Dziekanów Polski Północny-Zachód” 276 353
MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski 96 143
MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne - etap II 156 156
MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej 104 368
MPZP "Racławicka"
MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy - etap I 77 867
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 40 260
MPZP  „Sierakowska Południe” - etap I 442 607
MPZP obszaru południowej części sołectwa Dziekanów Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa 413 402
SUMA 4 043 096  
* Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które obowiązują wraz z ich zmianami 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognoz skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych 
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Tab. 14 Analiza dochodów gminy z tytułu opłaty planistycznej w latach 2016-2019 
2016 2017 2018 2019 SUMA

liczba wszczętych postępowań 1 0 0 25 26
liczba wydanych decyzji 1 0 0 13 14
liczba odwołań od decyzji 1 0 0 3 4
koszty operatów szacunkowych 738,00 0,00 0,00 18 450,00 19 188,00
wysokość naliczonych opłat 164 675,10 0,00 0,00 352 962,00 517 637,10
wysokość uiszczonych opłat 0,00 0,00 0,00 403 355,10 403 355,10
ściągalność naliczonych opłat 0,00% 0,00% 0,00% 94,10%  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 

W analizowanym okresie wszczętych zostało 26 postępowań w sprawie naliczenia opłaty 
planistycznej na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu, ale tylko 10 spraw zostało zakończonych 
wydaniem prawomocnej decyzji. W konsekwencji w latach 2016-2019 z tytułu opłaty planistycznej, 
naliczonej na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu, do budżetu gminy wpłynęło nieco ponad 
0,5 mln zł, przy czym jedna z wniesionych w 2019 r. opłat (w wysokości 71 218,20 zł) była 
konsekwencją decyzji wydanej jeszcze w 2014 r. 

Wraz z uchwaleniem w 2017 r. 10 planów miejscowych i 1 zmiany planu miejscowego, a w 2018 r. 
13 planów miejscowych, odnotowano wzrost liczby wniosków składanych przed zbyciem nieruchomości 
przez właścicieli (na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu) o ustalenie wysokości opłaty 
planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu. 

Tab. 15 Liczba wniosków o ustalenie wysokości opłaty planistycznej złożonych w latach 2016-2019 
2016 2017 2018 2019 SUMA

liczba złożonych wniosków 0 0 7 7 14  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 

Tab. 16 Analiza wydatków gminy z tytułu roszczeń odszkodowawczych w latach 2016-2019 
2016 2017 2018 2019 SUMA

liczba wniosków o odszkodowanie 
(art. 36 ust. 1 pkt 1) 0 0 1 0 1

liczba wniosków o wykup 
nieruchomości (art. 36 ust. 1 pkt 2) 0 0 2 1 3

wysokość odszkodowania żądana 
przez wnioskodawcę 0,00 0,00 4 722 121,94 170 000,00 4 892 121,94

wysokość odszkodowania wynikajaca 
z operatu 0,00 0,00 2 035 131,00 0,00 2 035 131,00

koszty operatów szacunkowych 0,00 0,00 984,00 0,00 984,00

wysokość wypłaconych odszkodowań 0,00 0,00 339 002,52 0,00 339 002,52
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 

W analizowanym okresie złożone zostały tylko 3 wnioski w trybie at. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu, 
przy czym 2 wnioski dotyczyły wyłącznie wykupu nieruchomości. Żadne z wszczętych w tym zakresie 
postępowań nie zostało zakończone przed końcem 2019 r. 

Analiza skutków finansowych uchwalenia planów wskazuje na wielokrotnie wyższe koszty z jakimi 
się trzeba liczyć w stosunku do możliwych do uzyskania przychodów bezpośrednio wynikających 
z uchwalenia planów. W tej sytuacji należy rozważyć zmaksymalizowanie wpływów jakie bezpośrednio 
lub pośrednio są związane z planami. Są to poza wymienioną opłatą planistyczną: 
 wpływy z podatku od nieruchomości, 
 wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku urządzenia lub 

modernizacji drogi albo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych 
urządzeń infrastruktury technicznej; 

 wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości w wyniku scalania i podziału nieruchomości, 
 wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości w wyniku podziału nieruchomości. 

4.5. Zgodność planów miejscowych z przepisami 
Pod względem wymagań formalnych zawartych w art. 15 i art. 16 ustawy o planowaniu, wszystkie 

obowiązujące plany miejscowe podlegają archiwalnemu stanowi prawnemu z dnia podjęcia przez Radę 
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Miejską w Łomiankach uchwał w sprawie ich uchwalenia, przy czym trzy obowiązujące plany miejscowe 
(poz. 1-3 w tab. 17) zostały sporządzone i uchwalone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym19 (zwanej dalej ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym). 

Plany miejscowe zostały ocenione pod względem zgodności z określonym przepisami20 zakresem 
merytorycznym (części tekstowej i graficznej) oraz w kontekście zgodności uchwał z zasadami techniki 
prawodawczej. Przeanalizowano również czy przepisy planów miejscowych nie naruszają ustaleń 
Studium Łomianek oraz przepisów wyższego rzędu (ustaw lub rozporządzeń). Dodatkowo, co ma 
kluczowe znaczenie w kontekście aktualności planów miejscowych, oceniono czy plany miejscowe 
odpowiadają aktualnemu stanowi faktycznemu oraz uwzględniają aktualny stan prawny. Wyniki 
przeprowadzonej analizy przedstawiono w formie tabelarycznego zestawienia. 

Oceny zgodności planów miejscowych z przepisami dokonano w czterostopniowym zakresie: 
 wymóg uznawano za uwzględniony, jeżeli plan miejscowy wyczerpywał zakres merytoryczny 

danego przepisu; 
 wymóg uznawano za uwzględniony w niepełnym zakresie, jeżeli ustalenia planu miejscowego nie 

wyczerpywały zakresu merytorycznego danego przepisu, niezachowana została pełna spójność 
tekstu i rysunku planu miejscowego lub stwierdzono niewielkie rozbieżności pomiędzy 
ustaleniami planu miejscowego i Studium Łomianek; 

 wymóg uznawano za nieuwzględniony, jeżeli plan miejscowy nie zawierał ustaleń wynikających 
z danego przepisu, zawierał niedopuszczalne ustalenia lub ustalenia planu naruszały przepisy 
ustaw bądź rozporządzeń; 

 brak konieczności uwzględnienia danego wymogu stwierdzano w sytuacji braku okoliczności 
faktycznie uzasadniających wprowadzenie takich ustaleń. 
W sytuacji gdy plan miejscowy zawierał ustalenia w zakresie wskazanym danym przepisem, jednak 

ustalenia te były niezgodne z aktualnym stanem faktycznym (np. nastąpiła zmiana granic obszarów) lub 
ustalenia uwzględniały nieaktualny stan przepisów w danym zakresie, niezgodność taką oznaczano. 

 

                                                
19 t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 
20 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i rozporządzenia w sprawie zakresu projektu planu 
miejscowego 
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Tab. 17 Analiza zgodności obowiązujących planów miejscowych z przepisami 
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1. Zmiana MPZP terenu obejmującego 
obszar położony w Łomiankach przy 
ul. Wiślanej (obręb 2-03 działka 91/1, 
91/2, 92) 

+ - +/- - +! - - - + + - + +! - - + - + 10 - + + +/- + + - - - +/- + x x +! + + + - - 

2. Plan miejscowy zagospodarowania 
przestrzennego terenu obejmującego 
obszar położony we wsi Dąbrowa 
Gmina Łomianki 

+ - +/- - x - - - + + - + - - +/- + - + 10 - + +/- +/- + + - - - +/- + x x x - + + - + 

3. Zmiana MPZP gminy Łomianki 
zatwierdzonego przez Radę Miejską w 
Łomianki uchwałą nr XXVI/158/93 z 
dnia 24 marca 1993 r., polegająca na 
dopuszczeniu realizacji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na 
działkach nr ew. 554, 555, 556, 557, 
558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565 
i 566 w obrębie 2-03 położonych przy 
ul. Granicznej oraz na korekcie proj. 
przebiegu drogi ozn. na rys. planu 
symb. 7.KDw. 

+ +/- +/- - x - - - - +! + - +! - +! + - +  - - + +/- + + +/- - - +/- - x x x - - - - - 

4. MPZP „Stare Łomianki” + 
Zmiana MPZP „Stare Łomianki” + + + + x + + + + + + + + + x + x + 8 + + +/- + + + + + +! + + x x - + + + + + 

5. MPZP Kiełpin + 
Zmiana MPZP Kiełpin + + + - +! + + - + + + + +! + + + + + 2,8 - + +/- +/- + - + +/- +! + + - x +! + + + +/- - 

6. MPZP „Kiełpin Poduchowny” + 
Zmiana MPZP „Kiełpin Poduchowny” + + + - +! - + - + + + + +! + + + + + 1,2,8 - + +/- + + - + +/- +! + + - x +! + + + +/- - 

7. MPZP „Łomianki Centrum” + + + - +! +! + - + +/- + + +! + + + + + 2,3, 
8,10 - + +/- + + - + +/- +! + + - x +! + + + +/- - 

8. MPZP „Sierakowska" + + + - x +! + - + + + + +! + + + + + 10 - + + +/- + - + +/- +! + + x x x + + + +/- - 
9. MPZP „Chopina” + + + - +! - + - + +/- + + +! + + + - + 8,10 - + +/- +/- + + + +/- +! + + - x +! + + + +/- - 
10. MPZP obszaru północnej części 

osiedla Łomianki Chopina i północnej 
części osiedla Łomianki Pawłowo 
część A 

+ + + - +! - + - + +/- + + +! + + + + + 3,8, 
10 - + + +/- + + + +/- +! + + x x +! + + + +/- - 

11. MPZP obszaru Sadowej Południe + + + - +! - + - + + + + +! + + + + + 8 - + +/- +/- + + + +/- +! + + x x +! + + + +/- - 
12. MPZP obszaru „Lotników Alianckich” + + + - + + + + + + + + + + x + + + 8 + + + + + + + + + + + x x + + + x +/- + 
13. MPZP obszaru północnej części 

osiedla Łomianki Chopina i północnej 
części osiedla Łomianki Pawłowo 
część B 

+ + + - - + + + + + + + + + + + x + 3,8, 
10 + + + + + + + + + + + x x + + + + + + 

14. MPZP „Łomianki Prochownia” + + + - + + + + + + + + + + + + x + 4,8, 
10 + + + + + + + + + + + x x + + + + + + 

15. MPZP rejonu Centrum Handlowego 
Auchan + + + - + + + + + + + + + + + + x + 4,8, 

10 + + + + + + + + + + + + x + + + + + + 
16. MPZP obszaru szpitala dziecięcego w 

Dziekanowie Leśnym + + + - x x + + + + + + + + + + x + 8,10 + + + + + + + + + + + x x + + + + + + 
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17. MPZP „Jeziorna” + + + - x + + + + + + + + + + + x + 8,10 + + + + + + + + + + + x x + + + x + + 
18. MPZP obszaru wschodniej części 

sołectwa Łomianki Dolne oraz 
północnej części osiedla Buraków 

+ + + - x + + + + + + + + + + + x + 8,10 + + + + + + + + + + + + x + + + + + + 

19. MPZP obszaru południowej części 
osiedla Prochownia oraz południowej 
części osiedla Buraków - etap I 

+ + + - + + + + + + + + + + + + x + 8,10 + + + + + + + + + + + + x + + + + + + 

20. MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna 
– etap I + + + - + + + + + + + + + + + + x + 8,10 + + + + + + + + + + + x x + + + + + + 

21. MPZP obszaru zachodniej części 
sołectwa Łomianki Dolne – etap I + + + - + + + + + + + + + + + + x + 8 + + + + + + + + + + + x x + + + + + + 

22. MPZP obszaru południowej części 
osiedla Prochownia oraz południowej 
części osiedla Buraków - etap II 

+ + + - + + + + + + + + + + + + x + 8,10 + + + + + + + + + + + + x + + + + + + 

23. MPZP obszaru części sołectwa 
Dziekanów Bajkowy oraz części 
sołectwa Dziekanów Leśny 

+ + + - + + + + + + + + + + + + x + 8,10 + + + + + + + + + + + x x + + + x + + 

24. MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna 
– etap II + + + - + + + + + + + + + + + + x + 8,10 + + + + + + + + + + + + x + + + + + + 

25. MPZP obszaru osiedla Dąbrowa 
Rajska oraz części osiedla Dąbrowa 
Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I 

+ + + - + + + + + + + + + + + + x + 8 + + + + + + + + + + + - x + + + + + + 

26. MPZP „Łomianki Śródmieście” + + + + x + + + + + + + + + x + x + 8 + + + + + + + + + + + x x + + + x + + 
27. MPZP "Dziekanów Polski 

Południowy-Wschód" + + + - x + + + + + + + + + + + x + 8,10 + + + + + + + + + + + x x + + + x + + 
28. MPZP "Dziekanów Polski 

Południowy-Zachód" + + + - + + + + + + + + + + + + x + 8,10 + + + + + + + + + + + x x + + + + + + 
29. MPZP "Dziekanów Polski Północny-

Wschód" + + + - + + + + + + + + + + + + x + 8,10 + + + + + + + + + + + x x + + + x + + 
33. MPZP "Dziekanów Polski Północny-

Zachód" + + + - + + + + + + + + + + + + x + 8,10 + + + + + + + + + + + x x + + + x + + 
31. MPZP obszaru północnej części 

sołectwa Dziekanów Polski + + + - + + + + + + + + + + + + x + 8 + + + + + + + + + + + x x + + + x + + 
32. MPZP obszaru zachodniej części 

sołectwa Łomianki Dolne - etap II + + + - x + + + + + + + + + + + x + 8 + + + + + + + + + + + x x + + + + + + 
33. MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej + + + - + + + + + + + + + + + + x + 8 + + + + + + + + + + + x x + + + + + + 
34. MPZP „Racławicka” + + + + x + + + + + + + x + x + x + 8 + + + + + + + + + + + x x x + + x + + 
35. MPZP obszaru północnej części 

sołectwa Dziekanów Nowy – etap I + + + - + + + + + + + + + + + + x + 8 + + + + + + + + + + + x x + + + x + + 
36. MPZP obszaru północnej części 

sołectwa Dziekanów Polski + + + - x + + + + + + + + + + + x +  x + + + + + + + + + + x x + + + x + + 
37. MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” + + + - + + + + + + + + + + + + x + 8,10 + + + + + + + + + + + x x + + + x + + 
38. MPZP „Sierakowska Południe” – 

etap I + + + - + + + + + + + + + + + + x + 8,10 + + + + + + + + + + + + x + + + + + + 
39. MPZP obszaru południowej części 

sołectwa Dziekanów Nowy oraz 
północnej części sołectwa Sadowa 

+ + + - + + + + + + + + + + + + x + 4,8, 
 10 + + + + + + + + + + + + x + + + + + + 

 

+ wymóg uwzględniony 
+/- wymóg uwzględniony w niepełnym zakresie 
- wymóg nieuwzględniony 
x brak konieczności uwzględnienia 
! niezgodność z aktualnym stanem prawnym lub aktualnym stanem faktycznym 

8,10 wskazanie punktów z art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 
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Wykonana analiza wskazuje, że część z obowiązujących planów miejscowych wykazuje 
niespójności w konfrontacji z aktualnym stanem prawnym. Nie wszystkie stwierdzone rozbieżności 
wynikają ze zmian przepisów, jakie nastąpiły od momentu przyjęcia danego planu miejscowego. 
Niemniej jednak taki stan jest akceptowalny przez polski system prawny i nie powoduje to konieczności 
przystąpienia do zmiany lub sporządzenia planu, a tym bardziej ich nieważności. System ten opiera się na 
zasadzie, że tylko w przypadkach określonych ustawą, rada gminy ma obowiązek dostosować plany 
miejscowe do obowiązujących przepisów w określonym terminie lub przystąpić do sporządzania planu. 

Plany miejscowe sporządzone i uchwalone przed 2003 r. (poz. 1-3 w tab. 17) nie zawierają wielu 
ustaleń i informacji wymaganych przepisami aktualnej ustawy o planowaniu oraz rozporządzenia 
w sprawie zakresu projektu planu. Można wręcz stwierdzić, że plany te zostały sporządzone w wersji 
uproszczonej (względem obowiązujących wymogów) – zawierają jedynie podstawowe informacje 
niezbędne przy projektowaniu konkretnej zabudowy. Nie jest również zachowana pełna spójność części 
tekstowej i graficznej tych planów miejscowych. Co więcej, sposób formułowania ustaleń oraz 
konstrukcja całej uchwały nie spełniają wymogów zasad techniki prawodawczej. Niejednokrotnie 
ustalenia zawarte w tych planach miejscowych naruszają obowiązujące przepisy odrębne. 

Plany miejscowe oraz zmiany planów miejscowych uchwalone w latach 2008-2015 (poz. 5-11 
tab. 17) uwzględniają znaczną część katalogu ustaleń i informacji wymaganych przepisami ustawy 
o planowaniu oraz rozporządzenia w sprawie zakresu projektu planu, choć część tych wymogów nie 
została spełniona w pełnym zakresie. Nie zawsze jest zachowana pełna spójność tekstu i rysunku planu 
miejscowego. Sposób formułowania ustaleń oraz konstrukcja całej uchwały tylko częściowo spełniają 
wymogi zasad techniki prawodawczej. Czasami ustalenia zawarte w tych planach miejscowych naruszają 
obowiązujące przepisy odrębne. 

Podkreślić należy, że wszystkie obowiązujące plany miejscowe zachowują spójność z kierunkami 
zagospodarowania gminy ustalonymi w Studium Łomianek. W planach miejscowych uchwalonych przed 
przyjęciem przez Radę Miejską obowiązującego Studium Łomianek występują jedynie niewielkie 
rozbieżności w klasach dróg. 

Wykonana analiza wykazała, że w planach uchwalonych przed 2016 r. (poz. 1-3 i 5-11 tab. 17) 
występują rozbieżności z istniejącym stanem faktycznym. Najwięcej niezgodności dotyczy kwestii 
związanych z obszarami i obiektami podlegającymi ochronie na podstawie przepisów odrębnych - 
nieaktualne granice obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, brak uwzględnienia obszarów 
i obiektów aktualnie chronionych, uwzględnienie obszarów, które nie są już chronione. Stwierdzono 
również rozbieżności w kwestiach dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków -
nieaktualne granice zabytków archeologicznych, nieobjęcie ochroną obiektów ujętych w GEZ. Bardzo 
często ustalenia planów miejscowych w zakresie wskazanym danym przepisem odnoszą się (a czasami 
wręcz powtarzają) do nieaktualnego stanu prawnego. 

Stwierdzone niespójności stanowią źródło danych do określenia zakresu koniecznych zmian. 
Pamiętać bowiem należy, że zmiana regulacji planistycznych może nastąpić w sposób dwojaki – poprzez 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany obowiązującego planu, bądź przez uchwalenie nowego planu. 
Wybór trybu należy do organów gminy.  

Jeżeli modyfikacja ograniczy się tylko do tekstu planu (uchwały), bez konieczności modyfikacji 
ustaleń rysunku planu, wówczas aktualizacja planu może być przeprowadzona jako zmiana planu. 
Zmiana planu zazwyczaj polega na zmianie brzmienia, wykreśleniu bądź uzupełnieniu przepisów 
uchwały. Uchwała o zmianie planu pozostaje w związku zależności z pierwotnym planem, stąd 
konieczność ogłoszenia tekstu jednolitego dokumentu. 

W każdym przypadku, w którym zmiany dokonywane w planie mają istotny zakres przedmiotowy 
i dotyczą także zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej ustalonej rysunkiem planu, wówczas 
aktualizacja musi być dokonana jako sporządzenie nowego planu miejscowego.  

W obydwu przypadkach obowiązuje pełna procedura opisana przepisami art. 17 ustawy 
o planowaniu.  

4.6. Wnioski w sprawie sporządzenia lub zmiany planów miejscowych 
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu, po podjęciu przez radę gminy uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia planu lub sporządzenia zmiany planu, organ wykonawczy zobowiązany 
jest do ogłoszenia tego faktu oraz wyznaczenia terminu składania wniosków. Wnioski te są analizowane 
i rozpatrywane w toku procedury sporządzenia danego planu lub zmiany planu. 

Niezależnie od prowadzonych procedur planistycznych, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy 
o planowaniu, burmistrz prowadzi rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planów. Wnioski 
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stanowią wyraz oczekiwań właścicieli nieruchomości oraz potencjalnych inwestorów, w stosunku do 
przeznaczenia i zasad zagospodarowania wskazanych w nich terenów. Wniosek może złożyć każdy kto 
ma tytuł prawny do nieruchomości w gminie i może to uczynić w dowolnym czasie.  

W celu oceny aktualności planów miejscowych burmistrz dokonuje analizy dokumentów 
planistycznych oraz informacji zgromadzonych w rejestrach, w tym rejestrze wniosków w sprawie 
sporządzenia lub zmiany planu (art. 32 ust. 1).  

W analizowanym okresie, tj. od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2019 r., wpłynęły 404 wnioski 
złożone przez 268 podmiotów (część pism zawierało od kilku do kilkunastu postulatów). Cała populacja 
gminy liczy 27,221 tys. mieszkańców i 8,8 tys. domostw22. Oznacza to, że wnioski wpłynęły z ok. 3% 
domostw. 

Wyk. 4 Liczba złożonych wniosków w poszczególnych latach 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 

W latach 2016-2018, kiedy to nastąpił trzykrotny przyrost powierzchni obszaru objętego 
obowiązującymi planami miejscowymi (z 28% do blisko 95% obszaru23), widać stały, proporcjonalny do 
wzrostu powierzchni planów miejscowych, wzrost liczby składanych wniosków o zmianę planów - także 
trzykrotny. W 2018 r. było ich 46, a więc wpłynęły z ok. 0,5% domostw, których w 2018 r. było 
w Łomiankach 855324. Gwałtowny wzrost liczby wniosków nastąpił w roku 2019. 

Na uwagę zasługuje fakt, że 107 podmiotów składających wnioski nie wskazało nieruchomości do 
której ma tytuł prawny i której wniosek dotyczy25. W latach 2016 i 2017 takich przypadków nie 
odnotowano, w 2018 były 23 takie przypadki, natomiast w 2019 roku 84 przypadki. Oznacza to, że w 
roku 2018 - 52% wniosków zostało zakwalifikowanych jako wnioski o zmianę planu, przy czym postulat 
zawarty w piśmie nie był powiązany z konkretną nieruchomością. W 2019 roku takich wniosków 
wpłynęło 150, co stanowi blisko 44% wniosków złożonych w tym roku i 37% wszystkich wniosków. 
Wyk. 5 Liczba złożonych wniosków w poszczególnych miesiącach 2019 r. 

                                                
21 wg GUS Baza Danych Lokalnych, stan na 31 grudnia 2019 r. 
22 wg GUS Baza Danych Lokalnych, stan na 31 grudnia 2019 r. 
23 obszaru uznanego za obszar, gdzie uchwalenie planów jest pożądane i uzasadnione 
24 wg GUS Baza Danych Lokalnych, stan na 31 grudnia 2018 r. 
25 w tabeli 19 takie wnioski wyróżnione są szarym kolorem. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 

Szukając przyczyn wzrostu, przeanalizowano liczbę wniosków złożonych w poszczególnych 
miesiącach 2019 r. Analiza wykazała, iż 64% złożonych w tym roku wniosków wpłynęła w czerwcu 
i lipcu. Przegląd ich treści pokazał natomiast, że większość z nich tytułowana była jako wnioski do 
analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Złożone tak licznie pisma były więc odpowiedzią 
mieszkańców gminy na zamieszczoną w Biuletynie Informacyjnym Miasto i Gmina Łomianki nr 5 z maja 
2019 r. informację o przystąpieniu do sporządzenia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
gminy oraz możliwości składania, do końca czerwca 2019 r., uwag do tego opracowania. W tym miejscu 
warto wspomnieć, że przepisy nie przewidują specjalnej procedury sporządzania analizy zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym, z przepisów nie wynikają także żadne ograniczenia czasowe 
w składaniu wniosków o sporządzenie lub zmianę planu. Jedyny obowiązek jaki ciąży na burmistrzu to 
przeanalizowanie złożonych wniosków raz na kadencję i poinformowanie o tym Rady Gminy poprzez 
przedłożenie wykonanej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. 

Warty podkreślenia jest fakt, że ze względu na konsekwencje prawne, inny ciężar gatunkowy mają 
wnioski właścicieli nieruchomości, których to nieruchomości wniosek bezpośrednio dotyczy, ponieważ 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi 
przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Oczekiwania i postulaty 
wysuwane w stosunku do terenów czy nieruchomości, przez podmioty bez tytułu prawnego stanowi zbiór 
informacji pomocniczych i nie mogą stanowić istotnej przesłanki do rozważenia zmiany czy sporządzenia 
planu. 

W tym miejscu wyjaśnienia wymaga fakt, że o zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego decyduje wyłącznie rada gminy, która podejmuję uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia planu. Rada podejmuje uchwałę z własnej inicjatywy lub na wniosek burmistrza. Choć 
z wnioskiem do tych organów o sporządzenie lub zmianę planu może wystąpić każdy, to jednak rada nie 
ma obowiązku podjęcia uchwały w związku ze zgłoszonym wnioskiem. Tym samym wniosek taki 
traktować należy w kategoriach niesformalizowanej instytucji występowania do podmiotów 
posiadających inicjatywę uchwałodawczą: organów gminy i radnych26. Podobnie wypowiadają się sądy 
administracyjne wskazując, że złożenie wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego nie 
wiąże organu gminy do podjęcia postępowania w sprawie zmiany planu. 

                                                
26 por. Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne miejscowe w świetle nowych rozwiązań prawnych, Casus 2004, 
Nr 1, s. 6 
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Tab. 18 Analiza złożonych wniosków w rozbiciu na ich treść 

2016 2017 2018 2019 ogółem
zmiana przeznaczenia 3 7 27 69 106
  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 2 2 18 47 69
  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa 3 3
  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 1 1
  zabudowa usługowa 1 5 1 7
  zabudowa usługowo-mieszkaniowa 1 5 6
  zabudowa przemysłowo-usługowa 4 1 3 8
  zabudowa zagrodowa 1 1 2
  zieleń publiczna 1 1 2
  ogólnie 1 7 8
zmiana wskaźników 2 5 38 45
  intensywność 5 5
  powierzchnia zabudowy 8 8
  udział powierzchni biologicznie czynnej 2 2 6 10
  wysokość 9 9
  forma dachu 2 9 11
  ogólnie 1 1 2
linie zabudowy 21 21
podziały nieruchomości 25 25
układ komunikacyjny 2 8 125 135
  zmiana przebiegu drogi 1 1 4 6
  wykreślenie drogi 3 11 14
  wyznaczenie drogi 1 2 3
  zmiana klasy 16 16
  zmiana szerokości drogi 3 22 25
  tzw. Mała Obwodnica Łomianek 64 64
  inne 1 6 7
inne 1 1 6 64 72

treść wniosku liczba wniosków

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 

Z analizy treści złożonych wniosków wynika, że najwięcej z nich dotyczy układu komunikacyjnego, 
a w 2019 r. liczba tego typu wniosków była większa niż liczba wniosków o zmianę przeznaczenia, które 
tradycyjnie stanowią najliczniejszą grupę. W latach 2016-2018 wnioski o zmianę przeznaczenia 
stanowiły dominującą część złożonych w tych latach wniosków i zazwyczaj dotyczyły zabudowy 
mieszkaniowej. Ponadto w 2019 roku pojawiły się wnioski dotyczące zmiany wskaźników zabudowy 
i zagospodarowania terenu, podziałów nieruchomości oraz przebiegu linii zabudowy. Jest to typowa 
sytuacja gdy znaczna część obszaru gminy pokryta jest planami. W licznych wnioskach dotyczących 
układu komunikacyjnego, większość to prośba o zawężenie pasa drogowego, zmianę klasy lub 
wykreślenie dróg publicznych z planów miejscowych. Ponad połowa postulatów dotyczących układu 
komunikacyjnego wpłynęła od podmiotów, które nie wskazały tytułu prawnego do jakiejkolwiek 
nieruchomości związanej z drogą, o której likwidacji bądź zmiany parametrów podmiot wnosił. 
W przypadku wniosków dotyczących tzw. Małej Obwodnicy Łomianek, odsetek wniosków bez 
wskazanej nieruchomości sięga 95%. 
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Wyk. 6 Udział poszczególnych kategorii treści złożonych wniosków 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie tab.18 

Wyk. 7 Udział poszczególnych kategorii treści złożonych wniosków w ogólnej liczbie wniosków 
złożonych w danym roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie tab.18 
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Tab. 19. Wykaz złożonych wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planów miejscowych  

 

Lp. Data 
wpływu Treść wniosku Nr  ew. 

działki  
Obręb 

ew. Obszar planu miejscowego, którego dotyczy wniosek Symbol terenu w planie 
miejscowym 

2016 
1 26.04. Aktualizacja ustaleń dotyczących linii energetycznych 

średniego napięcia 
200/18 5.0008 MPZP Kiełpin* MN9 

2 6.10. 1) Zmiana przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną „luźną” 

31 5.0010 MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki 
Chopina i północnej części osiedla Łomianki 
Pawłowo część A 

RM, KDZ 

2) Zmiana przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową  
jednorodzinną „luźną” pasa terenu 350 m w kierunku 
południowym od ul. Brzegowej 

32 5.0010 MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne – etap II 

R, ZNw, KDL2 

3 24.10. Zmiana przeznaczenia na zabudowę usługową 973/2 4.0005 MPZP „Łomianki Centrum” 1MN2 
2017 

4 14.02. Zmiana przeznaczenia na śródmiejską zabudowę 
usługowo-mieszkaniową 

1008 4.0005 MPZP „Łomianki Centrum” 1MN2, 29KDD 

5 14.04. Wyznaczenie ul. Palmowej jako drogi publicznej 363/3, 
363/5 

4.0003 MPZP „Stare Łomianki”* U11, MN38 

6 7.06. Zmiana przebiegu drogi KDD25 258/2, 
259/1 

5.0007 MPZP Kiełpin* U2, MNi1, MNi3, MNi5, 
MNi7, KDGP2, KDZ2, 
KDD16, KDD18, KDD20, 
KDD25, KDD27 

7 7.06. Zmiana minimalnego udziału powierzchni biologicznie 
czynnej na 25% 

296/12 5.0007 MPZP Kiełpin* UP3 

8 2.11. Zmiana minimalnego udziału powierzchni biologicznie 
czynnej na 25% 

296/13 5.0007 MPZP Kiełpin* UP3 

9  Utrzymanie charakteru ziemi rolnej 226 5.0010 MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne – etap I 

MN7, KDL7 

10 8.11. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową  
jednorodzinną 

382/4 4.0006 MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia 
oraz południowej części osiedla Buraków – etap I 

ZN3, ZNw2, KDD3 

11 20.11. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową  
jednorodzinną 

382/3 4.0006 MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia 
oraz południowej części osiedla Buraków – etap I 

ZN3, KDD3 

12 20.11. Zmiana przeznaczenia na zabudowę przemysłowo-
usługową 

368 4.0006 MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia 
oraz południowej części osiedla Buraków – etap I 

KDD2, US3, KDZ, US2, 
ZN2, ZNw1 

13 20.11. Zmiana przeznaczenia na zabudowę przemysłowo-
usługową 

366 4.0006 MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia 
oraz południowej części osiedla Buraków – etap I 

KDD2, US3, KDZ, US2, 
ZN2, ZNw1 

14 20.11. Zmiana przeznaczenia na zabudowę przemysłowo-
usługową 

670 5.0010 MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne oraz północnej części osiedla Buraków 

R2, KDZ 

15 31.12. Zmiana przeznaczenia na zabudowę przemysłowo-
usługową 

672 5.0010 MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne oraz północnej części osiedla Buraków 

R2, KDZ, KDD7 
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2018 
16 12.01. Zmiana minimalnego udziału powierzchni biologicznie 

czynnej na 25% 
296/11 5.0007 MPZP Kiełpin* UP3 

17 23.01. Zmiana przeznaczenia na zabudowę usługową 129/2, 
134 

4.0003 MPZP „Stare Łomianki”* MN29 

18 23.01. Włączenie działek do drogi KDZ 525/10, 
636/11, 
636/13, 
636/14, 
638/5 

4.0001 MPZP rejonu Centrum Handlowego Auchan UC1, UC2, KDZ 

19 12.02. Zmiana wskaźników zabudowy i zagospodarowania 
terenu 

43/2 4.0003 MPZP Kiełpin* MN24 

20 16.02. 1) Wykluczenie zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

  MPZP „Chopina” MW, MW(MN) 

2) Przeznaczenie terenu MW(MN)-ZP na zieleń 
ogólnodostępną 

  MW(MN)-ZP 

21 19.02. Zmiana przeznaczenia terenu MW(MN) na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 

  MPZP „Chopina” MW(MN) 

22 19.02. Zmiana przeznaczenia terenu MW(MN) na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 

  MPZP „Chopina” MW(MN) 

23 19.02. Zmiana przeznaczenia terenu MW(MN) na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 

  MPZP „Chopina” MW(MN) 

24 19.02. Zmiana przeznaczenia terenu MW(MN) na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 

  MPZP „Chopina” MW(MN) 

25 19.02. Zmiana przeznaczenia terenu MW(MN) na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 

  MPZP „Chopina” MW(MN) 

26 19.02. Zmiana przeznaczenia terenu MW(MN) na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 

  MPZP „Chopina” MW(MN) 

27 19.02. Zmiana przeznaczenia terenu MW(MN) na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 

  MPZP „Chopina” MW(MN) 

28 19.02. Zmiana przeznaczenia terenu MW(MN) na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 

  MPZP „Chopina” MW(MN) 

29 19.02. Zmiana przeznaczenia terenu MW(MN) na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 

  MPZP „Chopina” MW(MN) 

30 19.02. Zmiana przeznaczenia terenu MW(MN) na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 

  MPZP „Chopina” MW(MN) 

31 19.02. Zmiana przeznaczenia terenu MW(MN) na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 

  MPZP „Chopina” MW(MN) 

32 19.02. Zmiana przeznaczenia terenu MW(MN) na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 

  MPZP „Chopina” MW(MN) 
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33 19.02. Zmiana przeznaczenia terenu MW(MN) na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 

  MPZP „Chopina” MW(MN) 

34 19.02. Zmiana przeznaczenia terenu MW(MN) na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 

  MPZP „Chopina” MW(MN) 

35 19.02. Zmiana przeznaczenia terenu MW(MN) na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 

  MPZP „Chopina” MW(MN) 

36 5.03. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinna 

245/6, 
246/4 

5.0008 MPZP Kiełpin* UP2 

37 6.03. Możliwość realizacji osiedla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

  MPZP „Chopina” MW, MW(MN) 

38 6.03. Wykluczenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej   MPZP „Chopina” MW, MW(MN) 
39 6.03. Wykluczenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej   MPZP „Chopina” MW, MW(MN) 
40 11.06. Zmiana przeznaczenia na zabudowę usługową 672 5.0010 MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki 

Dolne oraz północnej części osiedla Buraków 
R2 

41 13.03. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

204/4 5.0012 MPZP obszaru Sadowej Południe 5MN2 

42 19.03. Zmiana przeznaczenia na zabudowę przemysłowo-
usługową 

671, 
672 

5.0010 MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne oraz północnej części osiedla Buraków 

R2 

43 29.06. Zmiana przeznaczenia na zabudowę usługową 674, 
676 

5.0010 MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne oraz północnej części osiedla Buraków 

R2 

44 13.07. Dopuszczenie realizacji dachów płaskich 493 4.0023 MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – etap II U10 
45 20.07 Zmiana przeznaczenia na zabudowę usługową 670 5.0010 MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki 

Dolne oraz północnej części osiedla Buraków 
R2 

46 20.07. Zmiana przeznaczenia na zabudowę usługową 674, 
676 

5.0010 MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne oraz północnej części osiedla Buraków 

R2 

47 24.07. Zmiana przeznaczenia na zabudowę zagrodową 40 5.0008 MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej R1, R3, WP1, KP 
48 1.08. Wykreślenie dróg KDD12 i KDD16 87/1, 

87/6 
5.0008 MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej MN30, MN35, KDD12, 

KDD14, KDD16 
49 21.08. Odstąpienie od poszerzenia ul. Podróżnej 683/17, 

683/20, 
684/10, 
1351/1 

5.0005 MPZP „Dziekanów Polski Północny-Zachód” MN1, KDL1 

50 21.08. Odstąpienie od poszerzenia ul. Podróżnej 683/18, 
1351/2, 
1352 

5.0005 MPZP „Dziekanów Polski Północny-Zachód” MN1, KDL1 

51 18.09. Wykreślenie drogi KDD7 96/24, 
96/25 

5.0004 MPZP obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy 
oraz części  sołectwa a Dziekanów Leśny 

MN6, MN9, KDD7, 
KDD9, KDW1 

52 18.09. Zmiana przeznaczenia na zabudowę   MPZP  obszaru południowej części sołectwa Dziekanów 
Nowy oraz północnej części sołectwa Sadow 

R1, R2, R3, R4 

53 18.09. Wykreślenie dróg KDD11, KDD12, KDD15 i KDD16   MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej KDD11, KDD12, KDD15, 
KDD16 
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54 24.09. Dopuszczenie rozbudowy budynku usługowego 493 4.0023 MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – etap II U10 
56 9.10. Zmiana  minimalnego udziału powierzchni biologicznie 

czynnej na 15-20% 
  MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – etap II U10 

55 10.10. Odstąpienie od poszerzenia drogi KDD12 97/7 5.0004 MPZP obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy 
oraz części  sołectwa a Dziekanów Leśny 

MN10, KDD9, KDD12 

57 15.10. Umożliwienie budowy budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego o powierzchni 107,24 m2 

139/2 5.0012 MPZP obszaru Sadowej Południe 3MN2, 2KDL 

58 14.11. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną szeregową 

288/8 5.0008 MPZP Kiełpin* MN12 

59 12.12 Zmiana formy dachu i ukształtowania połaci dachowych   MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części 
osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I 

U15 

60 31.12. Wykreślenie drogi KDD16  106/4 5.0004 MPZP obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy 
oraz części  sołectwa a Dziekanów Leśny 

MN16, MN17, KDD16, 
KDD17 

2019 
61 7.01. Wyznaczenie drogi łączącej ul. Zielną i ul. Brzegową 312/3 5.0008 MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej MN16, KDL2, KDD2 
62 14.01. 1) Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną 
704, 
706, 
707 

4.0021 MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części 
osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I 

U15 

2) Zmiana wysokości zabudowy na 9 m i utrzymanie 
pozostałych wskaźników zabudowy i zagospodarowania 
terenu 

63 14.01. 1) Odstąpienie od poszerzenia ul. Rolniczej   MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

KDZ1, KDZ2 
2) Zmiana sposobu zagospodarowania niektórych 
terenów ZN 

ZN1, ZN3, ZN4, ZN5 

3) Wykreślenie tzw. Kościelnej Drogi   MPZP "Dziekanów Polski Północny-Zachód" 
MPZP obszaru południowej części sołectwa Dziekanów 

Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa 

KDZ1 
KDZ2 

64 23.01. 1) Zmiana szerokości dróg KDL1, KDL2 na 8 m 248/7, 
248/8, 
248/12, 
248/13, 
259/9 

5.0003 MPZP obszaru południowej części sołectwa Dziekanów 
Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa 

KDL1, KDL2 

2) Wykreślenie drogi KDZ2 259/6, 
259/9 

5.0003 KDZ2 

65 23.01. 1) Zmiana szerokości dróg KDL1, KDL2 na 8 m 248/7, 
248/8, 
248/12, 
248/13, 
259/9 

5.0003 MPZP obszaru południowej części sołectwa Dziekanów 
Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa 

KDL1, KDL2 

2) Wykreślenie drogi KDZ2 259/6, 
259/9 

5.0003 KDZ2 

66 24.01. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

204/4 5.0012 MPZP obszaru Sadowej Południe 5MN2 
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67 25.01. Wyznaczenie pasów zieleni wzdłuż planowanej trasy S7   MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części 
osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I 

MPZP „Sierakowska Południe” – etap I 

KDS1 
 
KDS1 

68 4.02.  1) Brak zgody na stworzenie obwodnicy po ul. Rolniczej   MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

KDZ1, KDZ2 
2)Wyłączenie z planu ustaleń niezgodnych ze Studium ZN3, ZN4, ZN5 

69 12.02. 1) Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

261/10 5.0003 MPZP obszaru południowej części sołectwa Dziekanów 
Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa 

RM4 

2) Zmiana wskaźnika powierzchni zabudowy na 25% 
70 12.02. 1) Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną 
188/20, 
188/21 

5.0003 MPZP obszaru południowej części sołectwa Dziekanów 
Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa 

MN5, RM4 

2) Zmiana wskaźnika powierzchni zabudowy na 25% 
71 15.02. 1) Zmiana minimalnej powierzchni działek na 500 m2 dla 

zabudowy wolnostojącej, 400m2 dla zabudowy 
bliźniaczej, 250 m2 dla zabudowy szeregowej i 1200 m2 
dla zabudowy usługowej (obiektów użyteczności 
publicznej) 

  MPZP obszaru Sadowej Południe 1MN1(U)-3MN1(U) 

2) Zmniejszenie minimalnego udziału powierzchni 
biologicznie czynnej na 50% 
3) Zmiana minimalnej powierzchni działek na 500 m2 dla 
zabudowy wolnostojącej, 400m2 dla zabudowy 
bliźniaczej, 250 m2 dla zabudowy szeregowej 

1MN1-5MN1 

4) Zmniejszenie minimalnego udziału powierzchni 
biologicznie czynnej na 50% 
5) Zmiana minimalnej powierzchni działek na 1000 m2 
dla zabudowy wolnostojącej i 800m2 dla zabudowy 
bliźniaczej 

1MN2-7MN2 

6) Zmniejszenie minimalnego udziału powierzchni 
biologicznie czynnej na 60% 
7) Uwzględnienie zapisów Studium w zakresie 
przeznaczenia dopełniającego oraz wskaźników 
zagospodarowania 

U 

8) Zmiana przeznaczenia terenów R/RM 1R/RM-3R/RM 
9) Odstąpienie od poszerzenia drogi 10KDD 10KDD 
10) Uwzględnienie zapisów Studium dotyczących 
zabudowy usługowej 

 

11) Przesunięcie linii zabudowy na odległość 25 m od 
granicy KPN 

 

12) Usunięcie zakazu stosowania prefabrykowanych 
ogrodzeń betonowych 

 

72 18.02. Zmiana przeznaczenia na śródmiejską zabudowę 
usługowo-mieszkaniową 

1008 4.0005 MPZP „Łomianki Centrum” 1MN2, 29KDD 
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73 27.02. 1) Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

197/32-
197/41 

5.0003 MPZP obszaru południowej części sołectwa Dziekanów 
Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa 

U5, MN18, R4, KDD3, 
KDD4, KDW6 

2) Zmiana wskaźnika powierzchni zabudowy na 25% 
74 28.02. 1) Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną 
197/31 5.0003 MPZP obszaru południowej części sołectwa Dziekanów 

Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa 
RM4, R4, KDZ2 

2) Zmiana wskaźnika powierzchni zabudowy na 25% 
75 4.03. 1) Rozszerzenie przeznaczenia o usługi związane z 

edukacją, oświatą, ochroną zdrowia i pomocą społeczną 
115, 
116, 
117, 
118 

5.0007 MPZP „Kiełpin Poduchowny”* US/UT2, KDZ5 

2) Zmiana współczynników zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

76 5.03. 1) Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną 

125, 
354/1, 
354/4, 
462 

5.0008 MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” MN, U1, ZP, ZN2, KDZ1, 
KDZ2 

2) Usunięcie zakazu zabudowy na terenach ZP i ZN1 
3) Wykreślenie drogi KDD 

77 5.03. 1) Zmiana przeznaczenia terenów ZN5 i US2 na 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

79/8-
79/18 

5.0002 MPZP „Sierakowska Południe” – etap I MN2, ZN5, US2, WS1, 
KDL2 

2) Likwidacja rowu melioracyjnego 
3) Przesunięcie linii zabudowy na odległość 3 m od 
krawędzi rowu 

78 7.03. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

561, 
371, 
704, 
706, 
707 

4.0021 MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części 
osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I 

U15 

79 7.03. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

561, 
371, 
372, 
373 

4.0021 MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części 
osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I 

U15 

80 7.03. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

561, 
371, 
372, 
373 

4.0021 MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części 
osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I 

U15 

81 7.03. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

561, 
371, 
372, 
373 

4.0021 MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części 
osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I 

U15 

82 12.03. Zmiana przepisów dotyczących reklam 807 4.0004 MPZP  obszaru południowej części osiedla Prochownia 
oraz południowej części osiedla Buraków  – etap I 

UP1 

83 18.03. Przesunięcie linii zabudowy na odległość 35-40 m od 
granicy KPN 

189 5.0002 MPZP „Sierakowska Południe” – etap I MN8, KDD8 

84 21.03. Zmiana minimalnej intensywności zabudowy na 0,1 61/9 4.0003 MPZP „Stare Łomianki”* UM8 
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85 21.03. Zmiana minimalnej intensywności zabudowy na 0,1 61/11, 
61/12 

4.0003 MPZP „Stare Łomianki”* UM8 

86 22.03. 1) Zmiana ustaleń niezgodnych z prawem i wolą 
mieszkańców 

  MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

 

2) Podjęcie działań związanych z rewitalizacją terenów 
chronionych wokół Jeziora Dziekanowskiego 

 

87 25.03. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

382/4 4.0006 MPZP  obszaru południowej części osiedla Prochownia 
oraz południowej części osiedla Buraków  – etap I 

ZN3, ZNw2, KDD3 

88 26.03. Zmiana przebiegu tzw. Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

89 26.03. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

90 26.03. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

91 26.03. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

92 26.03. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

93 27.03. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

94 28.03. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

95 29.03. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

96 29.03. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

323, 
324 

4.0021 MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części 
osiedla Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap I 

ZP1, ZL1 

97 29.03. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

773 4.0004 MPZP  obszaru południowej części osiedla Prochownia 
oraz południowej części osiedla Buraków  – etap I 

MNZL 

98 29.03. Dopuszczenie zabudowy celu publicznego – dom opieki, 
centrum rehabilitacji, przychodnia, przedszkole 

49 5.0008 MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej RM13 

99 1.04. 1) Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 683/8 5.0005 MPZP „Dziekanów Polskie Północny-Zachód” R2, KDL2 
2) Odstąpienie od poszerzenia ul. Podróżnej 
3) Przesunięcie linii zabudowy w stronę ul. Podróżnej 

100 1.04. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

101 2.04. Zachowanie w planach miejscowych rodzinnych 
ogrodów działkowych 

  MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej 
MPZP  obszaru południowej części osiedla Prochownia 

oraz południowej części osiedla Buraków  – etap II 
MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki 

Dolne oraz północnej części osiedla Buraków 
MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – etap II 

 

102 3.04. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 
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103 9.04. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

176 5.0012 MPZP obszaru Sadowej Południe 2R/RM 

104 11.04. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

296 5.0005 MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

R8 

105 15.04. Odstąpienie  od poszerzenia ul. Rolniczej   MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

KDZ1 

106 16.04. 1) Przeznaczenie na usługi transportu publicznego 1318/1, 
1318/2, 
1318/3 

5.0008 MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” U1, U2, KDZ1, KDD 
2) Ustalenie minimalnego udziału powierzchni 
biologicznie czynnej na 20% i maksymalnej powierzchni 
zabudowy na 30% 
3) Odstąpienie od usytuowania parkingów dla aut 
osobowych wewnątrz ogrodzenia działki 

107 16.04. Odstąpienie od poszerzenia ul. Rolniczej   MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

KDZ1 

108 16.04. Odstąpienie  od poszerzenia ul. Rolniczej   MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

KDZ1 

109 16.04. Odstąpienie od poszerzenia ul. Rolniczej i wprowadzenia 
do niej  tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek 

  MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

KDZ1 

110 16.04. Odstąpienie  od poszerzenia ul. Rolniczej i 
wprowadzenia do niej  tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek 

  MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

KDZ1 

111 16.04. Odstąpienie od poszerzenia ul. Rolniczej i wprowadzenia 
do niej  tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek 

  MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

KDZ1 

112 16.04. Odstąpienie  od poszerzenia ul. Rolniczej i 
wprowadzenia do niej  tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek 

  MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

KDZ1 

113 16.04. Odstąpienie  od poszerzenia ul. Rolniczej i 
wprowadzenia do niej  tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek 

  MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

KDZ1 

114 16.04. Odstąpienie  od poszerzenia ul. Rolniczej i 
wprowadzenia do niej  tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek 

  MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

KDZ1 

115 16.04. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

116 17.04. 1) Zmiana ustaleń w zakresie zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości – minimalna powierzchnia 
działki 600 m2, minimalna szerokość frontu działki 
poniżej 25 m 

191/28, 
191/29 

5.0003 MPZP obszaru południowej części sołectwa Dziekanów 
Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa 

U4, MN15, MN16, KDD3, 
KDW5 

2) Zmiana przebiegu drogi KDW5 
117 18.04. Odstąpienie  od poszerzenia ul. Rolniczej i 

wprowadzenia do niej  tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek 
  MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 

Polski 
KDZ1 

118 18.04. Odstąpienie od poszerzenia ul. Rolniczej i wprowadzenia 
do niej  tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek 

  MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

KDZ1 

119 18.04. Odstąpienie  od poszerzenia ul. Rolniczej i 
wprowadzenia do niej  tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek 

  MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

KDZ1 
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120 18.04. Odstąpienie  od poszerzenia ul. Rolniczej i 
wprowadzenia do niej  tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek 

  MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

KDZ1 

121 18.04. Odstąpienie  od poszerzenia ul. Rolniczej i 
wprowadzenia do niej  tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek 

  MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

KDZ1 

122 19.04. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

123 23.04. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

114/9 5.0010 MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne - etap II 

RM2 

124 30.04. Wykreślenie drogi ul. Elsnera   MPZP „Chopina” 2KDD 
125 16.05. Zmiana przeznaczenia na zabudowę usługowo-

produkcyjną 
370 4.0006 MPZP  obszaru południowej części osiedla Prochownia 

oraz południowej części osiedla Buraków  – etap I 
US2, US3, ZN2, ZNw1, 
KDZ, KDD2 

126 17.05. Zmiana przeznaczenia z terenów zieleni  13 4.0004 MPZP „Łomianki Centrum” 1UA 
127 20.05. Wyznaczenie ul. Palmowej jako drogi publicznej 363/3, 

363/5 
4.0003 MPZP „Stare Łomianki”* U11 

MN38 
128 20.05. Usunięcie strefy ochrony konserwatorskiej zabytków 

archeologicznych 
1538 5.0004 MPZP obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy 

oraz części sołectwa Dziekanów Leśny 
MN19 

129 21.05 Zmiana przeznaczenia na osiedlową drogę wewnętrzną 298/27, 
298/29 

5.0010 MPZP „Chopina” 2KDD 

130 22.05. Odstąpienie od poszerzenia drogi KDW4 509/1, 
509/2, 
509/3, 
509/4 

4.0022 MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – etap II KDW4 

131 23.05. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

132 24.05. Zmiana przeznaczenia na osiedlową drogę wewnętrzną 298/27, 
298/29 

5.0010 MPZP „Chopina” 2KDD 

133 24.05. Zmiana kąta nachylenia połaci dachowych od 22° 79/2 5.0002 MPZP „Sierakowska Południe” – etap I MN3 
134 30.05. Zmiana przeznaczenia na osiedlową drogę wewnętrzną 298/27, 

298/29 
5.0010 MPZP „Chopina” 2KDD 

135 4.06. Zmiana przeznaczenia na osiedlową drogę wewnętrzną 298/27, 
298/29 

5.0010 MPZP „Chopina” 2KDD 

136 6.06. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

137 6.06. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

138 6.06. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą 

15, 16 4.0023 MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – etap I MN15 

139 10.06. Odstąpienie  od realizacji  tzw.  Małej Obwodnicy 
Łomianek 

  MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

KDZ1 

140 10.06. 1) Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

217 5.0012 MPZP obszaru Sadowej Południe 3R/RM, 13KDD 
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2) Zmiana minimalnej wielkości działki budowlanej na 
wielkość odpowiadającą powierzchni działki 

141 11.06. Zmiana przeznaczenia na zabudowę usługową 670, 
672, 
674, 
676 

5.0010 MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne oraz północnej części osiedla Buraków 

 

142 11.06. Wykreślenie dróg KDD12 i KDD16 87/1, 
87/6 

5.0008 MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej MN30, MN35, KDD12, 
KDD14, KDD16 

143 14.06. 1) Zmiana przeznaczenia na działki leśne z możliwością 
zabudowy 

230/1, 
230/2, 
230/4, 
230/5 

4.0024 projekt MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz 
części osiedla Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - 
etap III 

 

2) Zmiana przeznaczenia na działki leśne z możliwością 
zabudowy 

272 5.0002 MPZP „Sierakowska Południe” – etap I ZL6, KDS1 

144 14.06. 1) Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

704, 
706, 
707 

4.0021 MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części 
osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I 

U15 

2) Zmiana wysokości zabudowy na 9 m i utrzymanie 
pozostałych wskaźników zabudowy i zagospodarowania 
terenu 

145 17.06. Poszerzenie drogi KDD30 19/1 4.0005 MPZP Kiełpin* MN23 
146 17.06. 1) Przesunięcie linii zabudowy na odległość 4 m od linii 

rozgraniczającej ul. Asfaltowej 
580/2 4.0022 MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – etap I MN16 

2) Zwiększenie wysokości budynków do 10 m 
147 18.06. Zmiana przeznaczenia na śródmiejską zabudowę 

usługowo-mieszkaniową 
1008 4.0005 MPZP „Łomianki Centrum” 1MN2, 29KDD 

148 18.06. 1) Zmiana szerokości pasa technologicznego 
napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV na 
2x10m  

552, 
553, 
554 

4.0001 MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia 
oraz południowej części osiedla Buraków - etap I 

U8 

2) Dopuszczenie lokalizacji budynków handlowo-
usługowych w odległości nie mniejszej niż 10 m od osi 
pasa technologicznego 
3) Dopuszczenie lokalizacji budynków magazynowych 
pod istniejącą napowietrzną linią  elektroenergetyczną 

149 18.06. 1) Przesunięcie linii zabudowy na odległość 25 m od 
granicy KPN 

44, 122 5.0002 MPZP „Sierakowska Południe” – etap I MN2, MN4, US3, US4, 
US5, ZL3WS3, KDS1, 
KDS2, KDL2, KDD2 2) Odstąpienie od wyznaczenia obszaru istniejących 

zadrzewień wskazanych do ochrony 
150 19.06. Zachowanie nieintensywnej zabudowy w sołectwie 

Łomianki Dolne (maksymalnie 15% powierzchni 
zabudowy, sprzeciw wobec zmianie przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze, wyłącznie 

  MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne – etap I 

MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne – etap II 
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zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojącą na 
działkach min. 2000 m2, utrzymanie konieczności 
wydzielania dróg wewnętrznych, wprowadzenie zapisu 
uniemożliwiającego budowę budynków dwu- lub 
wielolokalowych) 

MPZP „Jeziorna” 
MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki 

Dolne oraz północnej części osiedla Buraków 

151 19.06. Utrzymanie terenów ZP1 oraz ZL1   MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części 
osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap I 

ZP1, ZL1 

152 21.06. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

153 21.06. Przesunięcie drogi KDD7 do południowej granicy działki 715 5.0002 MPZP „Sierakowska Południe” – etap I MN7, MN8, KDD7 
154 21.06. 1) Przesunięcie linii zabudowy na odległość 25 m od 

granicy KPN 
44, 122 5.0002 MPZP „Sierakowska Południe” – etap I MN2, MN4, US3, US4, 

US5, ZL3WS3, KDS1, 
KDS2, KDL2, KDD2 2) Dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej w formie 

siedlisk 
122 5.0002 

155 23.06. Wykreślenie drogi KDD14 507 5.0008 MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej MN29, KDD14 
156 24.06. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 

MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 
KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

157 24.06. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

158 24.06. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

159 24.06. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

160 24.06. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

161 24.06. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

162 24.06. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

163 24.06. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

164 24.06. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

165 24.06. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

166 24.06. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

167 24.06. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

168 24.06. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

169 26.06. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

20 5.0010 MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki 
Chopina i północnej części osiedla Łomianki 
Pawłowo część B 

MN2, R, KDZ 
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170 26.06. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

19 5.0010 MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki 
Chopina i północnej części osiedla Łomianki 
Pawłowo część B 

MN2, R, KDZ 

171 26.06. Odstąpienie  od realizacji  tzw.  Małej Obwodnicy 
Łomianek 

  MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

KDZ1 

172 26.06. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną szeregową z dopuszczeniem usług 

315, 
328 

4.0001 MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia 
oraz południowej części osiedla Buraków – etap II 

U10 

173 26.06. Zmiana przeznaczania na zabudowę  przemysłowo-
usługową 

368 4.0006 MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne oraz północnej części osiedla Buraków 

US2, US3, ZN2, ZNw1, 
KDZ, KDD2 

174 26.06. 1) Przesunięcie linii zabudowy na odległość: 25 m od 
stopy wału przeciwpowodziowego, 4 m od ul. Wałowej, 
5 m od istniejącego rowu melioracyjnego 

223/1 4.0001 MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne oraz północnej części osiedla Buraków 

MN17, WP 

2) Zmiana kąta nachylenia dachu od 20° do 45° 
3)  Zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy do 
10 m 

175 27.06. Zmiana przeznaczenia na osiedlową drogę wewnętrzną 298/27, 
298/29 

5.0010 MPZP „Chopina” 2KDD 

176 27.06. Zmiana przeznaczenia na osiedlową drogę wewnętrzną 298/27, 
298/29 

5.0010 MPZP „Chopina” 2KDD 

177 27.06. Zmiana przeznaczenia na osiedlową drogę wewnętrzną 298/27, 
298/29 

5.0010 MPZP „Chopina” 2KDD 

178 27.06. Zmiana przeznaczenia na osiedlową drogę wewnętrzną 298/27, 
298/29 

5.0010 MPZP „Chopina” 2KDD 

179 27.06. Zmiana przeznaczenia z terenów zieleni w chronionym 
krajobrazie z wodami powierzchniowymi 

234/1 4.0001 MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne oraz północnej części osiedla Buraków 

MN14, ZNw6, WP 

180 27.06. 1) Przesunięcie linii zabudowy na odległość 25 m od 
granicy KPN 

44, 122 5.0002 MPZP „Sierakowska Południe” – etap I MN2, MN4, US3, US4, 
US5, ZL3WS3, KDS1, 
KDS2, KDL2, KDD2 2) Odstąpienie od wyznaczenia obszaru istniejących 

zadrzewień wskazanych do ochrony 
181 27.06. Zmiana przeznaczenia na osiedlową drogę wewnętrzną 298/27, 

298/29 
5.0010 MPZP „Chopina” 2KDD 

182 27.06. Zmiana przeznaczenia na osiedlową drogę wewnętrzną 298/27, 
298/29 

5.0010 MPZP „Chopina” 2KDD 

183 27.06. Zmiana przeznaczenia na osiedlową drogę wewnętrzną 298/27, 
298/29 

5.0010 MPZP „Chopina” 2KDD 

184 27.06. 1) Dodanie możliwości zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej szeregowej 

  MPZP „Łomianki Prochownia” MN17 

2) Zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy do 11 
m 
3) Zmiana kąta nachylenia połaci dachowych od 20° do 
40° 
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4) Zwiększenie maksymalnej intensywności zabudowy 
do 0,7 
5) Zwiększenie maksymalnej powierzchni zabudowy do 
45% 
6) Zmniejszenie minimalnego udziału procentowego 
powierzchni biologicznie czynnej do 45% 
7) Zmiana minimalnej powierzchni nowo wydzielanych 
działek budowlanych na 200 m2 

185 27.06. 1) Dodanie możliwości zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej bliźniaczej 

  MPZP „Dziekanów Polski Południowy-Zachód” MN3 

2) Zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy do 11 
m 
3) Zmiana kąta nachylenia połaci dachowych od 20° do 
40° 
4) Zmiana minimalnej powierzchni nowo wydzielanych 
działek budowlanych na 600/800 m2 
5) Zmiana minimalnej powierzchni działek budowlanych 
z podziału i scalenia na 600/800 m2 
6) Zmniejszenie minimalnej szerokości frontu działki na 
15 m 

186 27.06. 1) Zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy do 11 
m 

  MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – etap I MN12 

2) Zmiana minimalnej powierzchni nowo wydzielanych 
działek budowlanych na 600/800 m2 
3) Zmiana minimalnej powierzchni działek budowlanych 
z podziału i scalenia na 600/800 m2 
4) Zmniejszenie minimalnej szerokości frontu działki na 
20 m 

187 27.06. 1) Zmiana minimalnej powierzchni nowo wydzielanych 
działek budowlanych na 180 m2 

  MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia 
oraz południowej części osiedla Buraków – etap I 

MN7 

2) Zmiana minimalnej powierzchni działek budowlanych 
z podziału i scalenia na 180 m2 
3) Zmniejszenie minimalnej szerokości frontu działki na 
7 m 
4) Przesunięcie linii zabudowy na odległość 6 m od 
terenów MNZL 

188 27.06. 1) Zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy do 11 
m 

  MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – etap II MN10, MN12 

2) Zmiana minimalnej powierzchni nowo wydzielanych 
działek budowlanych na 600/800 m2 
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  3) Zmiana minimalnej powierzchni działek budowlanych 
z podziału i scalenia na 600/800 m2 

    

4) Zmniejszenie minimalnej szerokości frontu działki na 
20 m 

189 27.06. Zmiana przeznaczania na zabudowę  przemysłowo-
usługową 

366 4.0006 MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne oraz północnej części osiedla Buraków 

US2, US3, ZN2, ZNw1, 
KDZ, KDD2 

190 27.06. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

437/2 4.0005 MPZP „Stare Łomianki”* UM3 

191 27.06. 1) Przesunięcie linii zabudowy na odległość 4 m od ul. 
Prochowni 

  MPZP „Łomianki Prochownia” UM3, MN20 

2) Wprowadzenie ograniczenia tonażowego do 3,5 t KDD8 
3) Przesunięcie linii zabudowy na odległość 15 m   MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia 

oraz południowej części osiedla Buraków – etap I 
UP2 

4) Zmniejszenie maksymalnej powierzchni zabudowy do 
40% 

192 27.06. 1)   Zmiana minimalnej powierzchni nowo wydzielanych 
działek budowlanych na 1000 m2 

179/3, 
179/5, 
180/1 

5.0004 MPZP obszaru „Lotników Alianckich” MN2, KDL, KDD2 

2)  Przesunięcie linii zabudowy na odległość max 10 m 
od ul. Lotników Alianckich 

193 27.06. Plan miejscowy jest niezgodny z wydanym pozwoleniem 
na budowę 

86/5, 
86/5 

5.0008 MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej MN29, MN34, KDD14 

194 28.06. 1)   Zmiana minimalnej powierzchni nowo wydzielanych 
działek budowlanych na 1000 m2 

179/3, 
179/5 

5.0004 MPZP obszaru „Lotników Alianckich” MN2, KDD2 

2)  Przesunięcie linii zabudowy na odległość max 10 m 
od ul. Lotników Alianckich 

195 28.06. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną lub letniskową 

50, 51 5.0004 MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej ZNw1 

196 28.06. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

13 5.0010 MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki 
Chopina i północnej części osiedla Łomianki 
Pawłowo część B 

MN2, R, ZN, KDZ2 

197 28.06. 1) Odstąpienie od poszerzenia ul. Rolniczej   MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Nowy – etap I 

MPZP „Dziekanów Polski Północny-Wschód” 

KDZ 
 
KDZ1 

2)  Odstąpienie  od realizacji  tzw.  Małej Obwodnicy 
Łomianek 

  MPZP „Dziekanów Polski Północny-Wschód” 
MPZP „Dziekanów Polski Północny-Zachód” 

KDZ1, KDZ2 
KDZ1, KDZ2 
 

198 28.06. 1) Sprzeciw wobec rozbudowy stadionu   MPZP „Łomianki Centrum” US2 
2) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Spokojna i 
stadionem 

1ZP/WS 

3) Odstąpienie od przedłużenia ul. Kościelna Droga od 
ul. Wiślanej w kierunku Czosnowa 

  MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki 
Chopina i północnej części osiedla Łomianki 
Pawłowo część A 

MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki 

KDZ 
 
 
KDZ2 
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Chopina i północnej części osiedla Łomianki 
Pawłowo część B 

MPZP "Chopina" 

 
 
3KDZ 

199 28.06. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

200 28.06. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

201 28.06. Zmiana przebiegu tzw.  Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 

KDZ4, KDZ5 
KDZ1 

202 28.06. 1) Zmiana kategorii tzw. Małej Obwodnicy Łomianek z 
drogi zbiorczej na niższą 

  MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia 
oraz południowej części osiedla Buraków – etap I 

MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne oraz północnej części osiedla Buraków 

MPZP „Jeziorna” 
MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki 

Dolne – etap I 
MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki 

Chopina i północnej części osiedla Łomianki 
Pawłowo część A 

MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki 
Chopina i północnej części osiedla Łomianki 
Pawłowo część B 

MPZP „Chopina” 
MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP "Kiełpin Poduchowny część B" 
MPZP  obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 

Polski 
MPZP obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy 

oraz części sołectwa Dziekanów Leśny 
MPZP "Dziekanów Polski Północny-Wschód" 
MPZP "Dziekanów Polski Północny-Zachód" 
MPZP obszaru południowej części sołectwa Dziekanów 

Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa 

KDZ 
 
KDZ 
 
KDZ 
KDZ 
 
KDZ 
 
 
KDZ2 
 
 
3KDZ 
KDZ4, KDZ5 
KDZ1, KDZ2 
KDZ1 
 
KDZ 
 
KDZ1, KDZ2 
KDZ1, KDZ2 
KDZ2 

2) Odstąpienie od prowadzenia  tzw. Małej Obwodnicy 
Łomianek równoległe do ul. Brukowej 
3) Odstąpienie od doprowadzenia  tzw. Małej 
Obwodnicy Łomianek do gminy Czosnów 

203 28.06. 1) Zmiana kategorii tzw. Małej Obwodnicy Łomianek z 
drogi zbiorczej na niższą 

  MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia 
oraz południowej części osiedla Buraków – etap I 

MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne oraz północnej części osiedla Buraków 

MPZP „Jeziorna” 
MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki 

Dolne – etap I 
MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki 

Chopina i północnej części osiedla Łomianki 
Pawłowo część A 

MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki 
Chopina i północnej części osiedla Łomianki 
Pawłowo część B 

KDZ 
 
KDZ 
 
KDZ 
KDZ 
 
KDZ 
 
 
KDZ2 
 
 

2) Odstąpienie od prowadzenia  tzw. Małej Obwodnicy 
Łomianek równoległe do ul. Brukowej 
3) Odstąpienie od doprowadzenia  tzw. Małej 
Obwodnicy Łomianek do gminy Czosnów 
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MPZP „Chopina” 
MPZP „Kiełpin Poduchowny”* 
MPZP "Kiełpin Poduchowny część B" 
MPZP  obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 

Polski 
MPZP obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy 

oraz części sołectwa Dziekanów Leśny 
MPZP "Dziekanów Polski Północny-Wschód" 
MPZP "Dziekanów Polski Północny-Zachód" 
MPZP obszaru południowej części sołectwa Dziekanów 

Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa 

3KDZ 
KDZ4, KDZ5 
KDZ1, KDZ2 
KDZ1 
 
KDZ 
 
KDZ1, KDZ2 
KDZ1, KDZ2 
KDZ2 

204 28.06. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

218/1 5.0003 MPZP obszaru południowej części sołectwa Dziekanów 
Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa 

R2, R4, KDZ2, KDD1 

205 28.06. Wykreślenie drogi KDZ4 802/1 5.0002 MPZP „Dziekanów Polski Południowy-Wschód” MN3, KDS1, KDZ4, 
KDL3 

206 28.06. Zmiana przeznaczenia na śródmiejską zabudowę 
usługowo-mieszkaniową lub mieszkaniową 
wielorodzinną 

867/2 4.0005 MPZP „Stare Łomianki”* UM6 

207 28.06. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową, 
usługową i handlową 
 

88 5.0002 MPZP „Sierakowska Południe” – etap I MN3, ZN6, ZL2, KDS1, 
KDL2, KDD2 

208 28.06. 1) Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

  MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej US7 

2) Przesunięcie linii zabudowy od ul. Armii Poznań 
3) Przesunięcie linii zabudowy od ul. Armii Poznań   MPZP „Kiełpin Poduchowny”* UMN5 
4) Odstąpienie od poszerzenia KDZ1 

209 28.06. Wykreślenie budynku z wykazu obiektów chronionych 464 4.0001 MPZP obszaru  
południowej części osiedla Prochownia oraz 

południowej części osiedla Buraków – etap II 

MN17 

210 28.06. Zmiana przeznaczenia na zabudowę zagrodową 40 5.0008 MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej R1, R3, WP1, KP 
211 28.06. 1) Wykreślenie drogi KDD2 na odcinku stanowiącym 

przedłużenie ul. Lwowskiej 
  MPZP „Łomianki Prochownia” KDD2 

2) Wykreślenie drogi KDZ powyżej ul. Warszawskiej   MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia 
oraz południowej części osiedla Buraków – etap I 

KDZ 

3) Wprowadzenie zmian pozwalających na realizację 
inwestycji celu publicznego w postaci parku liniowego w 
ciągu starorzeczy 

  MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Nowy – etap I 

MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 
MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej 
MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki 

Dolne - etap I 
MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki 

Dolne - etap II 

ZN4, ZN5, ZN6, WS 
 
ZN1-ZN5, WS1 
 
ZP, ZN1 
ZNw1, ZNw2 
ZN3, ZN4, ZNw 
 
ZNw 
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MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki 
Chopina i północnej części osiedla Łomianki 
Pawłowo część A 

MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki 
Chopina i północnej części osiedla Łomianki 
Pawłowo część B 

MPZP „Łomianki Centrum” 
MPZP „Łomianki Prochownia” 
MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia 

oraz południowej części osiedla Buraków - etap I 

1ZP/WS-4ZP/WS 
 
 
ZN 
 
 
2ZP/WS, 3ZP/WS 
ZN1-ZN3, ZNw1, ZNw2 
ZN1- ZN3, ZNw1, ZNw2 

4) Jednoznaczne określenie granic rezerwatu przyrody 
„Jezioro Kiełpińskie” oraz wypracowanie we współpracy 
z RDOŚ spójnej polityki jego ochrony 

  MPZP „Kiełpin Poduchowny”*  

5) Wprowadzenie zapisów umożliwiających stosowanie 
nowoczesnych rozwiązań z zakresu reklamy wizualnej 

  MPZP „Łomianki Prochownia” 
MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia 

oraz południowej części osiedla Buraków - etap I 

 

212 28.06. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną i usługową 

68/5 5.0090 MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej RM7 

213 28.06. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną i usługową 

68/2 5.0090 MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej RM7, KDL1 

214 28.06. 1) Odstąpienie od poszerzenia drogi 33KDD 16 4.0006 MPZP „Łomianki Centrum” 1U, 30KDD, 33KDD 
2) Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

215 28.06. Odstąpienie od poszerzenia drogi 33KDD 15 4.0006 MPZP „Łomianki Centrum” 3MN1, 33KDD 
216 28.06. Odstąpienie od poszerzenia drogi 33KDD 12 4.0006 MPZP „Łomianki Centrum” 3MN1, 33KDD 
217 28.06. Dopuszczenie lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych związanych ze sportami wodnymi i 
rekreacją 

416 5.0005 MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

ZN3 

218 28.06. Wykreślenie drogi KDD1  na odcinku stanowiącym 
przedłużenie ul. Łąkowej 

76, 78, 
79 

4.0001 MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia 
oraz południowej części osiedla Buraków - etap I 

MN5, KDD1 

219 28.06. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

66/2 5.0090 MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej MN11, RM7, KDD5 

220 28.06. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

8/11, 
8/14, 
43/10, 
43/11, 
114/10, 
114/13, 
114/15, 
114/17 

5.0010 MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne – etap II 

MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki 
Chopina i północnej części osiedla Łomianki 
Pawłowo część B 

US, RM2, RM5, ZNw, 
KDL2, KDD3, KDD7 
MN2, R, ZN 

221 28.06. Wniosek o uchylenie planu miejscowego i sporządzenie 
nowego planu 

156/2, 
228/6 

5.0003 MPZP obszaru południowej części sołectwa Dziekanów 
Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa 

MN11, RM2, R1, R2, 
KDZ2 
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222 28.06. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

10/12, 
11/12 

5.0010 MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki 
Chopina i północnej części osiedla Łomianki 
Pawłowo część B 

MN2, R, ZN 

223 28.06. 1) Usunięcie strefy ograniczeń w zagospodarowaniu 2/263 5.0004 MPZP obszaru szpitala dziecięcego w Dziekanowie 
Leśnym 

UZ1, G, E1, E2, E3 
2) Przesunięcie linii zabudowy 

224 28.06. Wykreślenie drogi KDD2 na odcinku stanowiącym 
przedłużenie ul. Lwowskiej 

  MPZP „Łomianki Prochownia” KDD2 

225 28.06. Odstąpienie od poszerzenia drogi KDD12 97/7 5.0004 MPZP obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy 
oraz części sołectwa Dziekanów Leśny 

MN10, KDD9, KDD12 

226 31.06. Przystąpienie do zmiany mpzp obszaru osiedla Dąbrowa 
Leśna – etap II 

  MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – etap II  

227 1.07. Zmiana przeznaczenia na osiedlową drogę wewnętrzną 298/27, 
298/29 

5.0010 MPZP „Chopina” 2KDD 

228 1.07. 1) Odstąpienie od poszerzenia KDD24 245 5.0007 MPZP Kiełpin* MN16, KDD24 
2) Przesunięcie linii zabudowy od ul. Morelowej 
3) Odstąpienie od poszerzenia drogi KDZ1 380 5.0010 MPZP „Kiełpin Poduchowny”* UMN3, KDZ1 
4)  Przesunięcie linii zabudowy od ul. Armii Poznań 

229 1.07. Dopuszczenie realizacji nowej zabudowy produkcyjnej 402/8, 
402/11, 
403/2 

4.0006 MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia 
oraz południowej części osiedla Buraków - etap I 

UP2 

230 1.07. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

72 5.0090 MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej US4, KDL3 

231 1.07. 1) Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

212/1 5.0003 MPZP obszaru południowej części sołectwa Dziekanów 
Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa 

R4, KDZ2 

2)  Zmiana tzw. Małej Obwodnicy Łomianek na drogę 
lokalną o szerokości 15 m 
3) Zmiana przeznaczenia na drogę klasy lokalnej 258 5.0003 RM6, R4, KDL3 

232 1.07. Odstąpienie od realizacji drogi KDZ1   MPZP "Dziekanów Polski Północny-Zachód" KDZ1 
233 1.07. 1) Zmiana przebiegu tzw. Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki 

Chopina i północnej części osiedla Łomianki 
Pawłowo część A 

KDZ 
2) Instalacja urządzeń dźwiękochłonnych wzdłuż tzw. 
małej Obwodnicy Łomianek 
3) Budowa skrzyżowania ul. Wiślanej i Kościelna Droga 
w formie ronda 
4) Budowa mostu nad Jeziorem Fabrycznym o jak 
najniższym profilu 

234 1.07. 1) Przesunięcie linii zabudowy na odległość 25 m od 
granicy KPN 

44, 122 5.0002 MPZP „Sierakowska Południe” – etap I MN2, MN4, US3, US4, 
US5, ZL3WS3, KDS1, 
KDS2, KDL2, KDD2 2) Odstąpienie od wyznaczenia obszaru istniejących 

zadrzewień wskazanych do ochrony 
235 1.07. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą 
1003, 
1004 

5.00045 MPZP "Dziekanów Polski Południowy-Zachód" MN3, MN8, KDL3 
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236 1.07. 1)  Wykreślenie drogi KDD5 na odcinku stanowiącym 
przedłużenie ul. Polnej 

174, 
188/7, 
188/9, 
188/10, 
310, 
315, 
317/2, 
319/7, 
319/8, 
320, 
322, 
323/8, 
324/7 

4.0006 MPZP „Łomianki Prochownia” MN13,MN14, US1, ZN1, 
ZN3, ZNw2 
KDD5, KDD6, KDD7, 
KDD10 

2) Zmiana przeznaczenia drogi KDD6 na drogę 
wewnętrzną 
3) Wykreślenie terenu ZN3 
4) Wykreślenie zakazu zabudowy rowu melioracyjnego 
5) Dopuszczenie przeprawy przez rów melioracyjny w 
formie przepustu 

6) Wszczęcie postępowania o wywłaszczenie działek pod 
drogę KDD7 i KDD10 

  MPZP obszaru sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz 
części sołectwa Dziekanów Leśny 

KDD7, KDD10 

7) Wykreślenie zakazu zabudowy i dopuszczenie 
zabudowy zagrodowej 

  MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne oraz północnej części osiedla Buraków 

R2 

8) Zmiana przebiegu drogi KDD5 z uwzględnieniem jej 
racjonalności 

KDD5 

9) Ujednolicenie przeznaczenia na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą 

  MPZP „Dziekanów Polski Południowy-Zachód” MN1, MN3 

237 1.07. 1) Przesunięcie linii zabudowy na linię rozgraniczającą 
tereny MN2 i R 

12 5.0010 MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki 
Chopina i północnej części osiedla Łomianki 
Pawłowo część B 

MN2, R, ZN 

2) Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 
3) Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne – etap II 

R, ZNw, KDL2 

238 1.07. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

182 4.0006 MPZP „Łomianki Prochownia” US2, ZN2, ZNw1, KDD10 

239 1.07. Sprzeciw wobec zabudowie mieszkaniowej na terenie 2U 209/2 4.0006 MPZP „Łomianki Centrum” 2U 
240 1.07. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną 
73 5.0010 MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej US4, KDL3 

241 1.07. Odstąpienie  od realizacji  tzw.  Małej Obwodnicy 
Łomianek 

  MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki 
Chopina i północnej części osiedla Łomianki 
Pawłowo część A 

MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne - etap I 

MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne oraz północnej części osiedla Buraków 

MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia 
oraz południowej części osiedla Buraków - etap I 

KDZ 
KDZ 
KDZ 
KDZ 
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242 4.07. Zmiana przeznaczenia na osiedlową drogę wewnętrzną 298/27, 
298/29 

5.0010 MPZP „Chopina” 2KDD 

243 5.07. Wniosek o uchylenie planów miejscowych 
obowiązujących na terenie Dziekanowa Polskiego 

  MPZP północnej części Dziekanowa Polskiego 
MPZP "Dziekanów Polski Północny-Zachód" 
MPZP "Dziekanów Polski Północny-Wschód" 
MPZP "Dziekanów Polski Południowy-Zachód" 
MPZP "Dziekanów Polski Południowy-Wschód" 

 

244 11.07. Zmiana przeznaczenia na zieleń publiczną   MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części 
osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap I 

ZP1, ZL1 

245 11.07. Utrzymanie ustaleń dla terenu UC(MW)   MPZP „Łomianki Centrum” UC(MW) 
246 22.07. Utrzymanie ustaleń dla terenu UC(MW)   MPZP „Łomianki Centrum” UC(MW) 
247 23.07. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniowa 

jednorodzinną 
431 5.0005 MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 

Polski 
R2, ZN3, WS1 

248 23.07. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniowa 
jednorodzinną 

122 5.0005 MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

R4 

249 23.07. 1)  Zmiana kąta nachylenia dachu od 20° do 40° 476/9 5.0010 MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne - etap I 

MN10 
2) Zwiększenie maksymalnej intensywności zabudowy 
do 0,30 
3) Zwiększenie maksymalnej powierzchni zabudowy do 
20% 

250 25.07. Zmiana przeznaczenia na cele publiczne   MPZP „Łomianki Centrum” UC(MW) 
251 25.07. 1) Utrzymanie przeznaczenia rolnego na terenach 

Dziekanowa Polskiego na północ od Strugi 
Dziekanowskiej 

  MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

R1-R8, Rw1-Rw11 

2) Utrzymanie projektowanego poszerzenia ul. Rolniczej KDZ1, KDZ2 
3) Utrzymanie tzw. Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Dziekanów Polski Północny-Zachód” 

MPZP „Dziekanów Polski Północny-Wschód” 
KDZ1, KDZ2 
KDZ2 

4) Zmniejszenie minimalnej powierzchni nowo 
wydzielanych działek dla zabudowy bliźniaczej na 500 
m2 

  MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

MPZP „Dziekanów Polski Północny-Zachód” 
MPZP „Dziekanów Polski Północny-Wschód” 
MPZP „Dziekanów Polski Południowy-Zachód” 
MPZP „Dziekanów Polski Południowy-Wschód” 

 

5) Zmniejszenie minimalnej powierzchni nowo 
wydzielanych działek dla zabudowy wolnostojącej na 
1000 m2 

252 25.07. 1) Utrzymanie przeznaczenia rolnego na terenach 
Dziekanowa Polskiego na północ od Strugi 
Dziekanowskiej 

  MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

R1-R8, Rw1-Rw11 

2) Utrzymanie projektowanego poszerzenia ul. Rolniczej KDZ1, KDZ2 
3) Utrzymanie tzw. Małej Obwodnicy Łomianek   MPZP „Dziekanów Polski Północny-Zachód” 

MPZP „Dziekanów Polski Północny-Wschód” 
KDZ1, KDZ2 
KDZ2 

4) Zmniejszenie minimalnej powierzchni nowo 
wydzielanych działek dla zabudowy bliźniaczej na 500 
m2 

  MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

MPZP „Dziekanów Polski Północny-Zachód” 
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5) Zmniejszenie minimalnej powierzchni nowo 
wydzielanych działek dla zabudowy wolnostojącej na 
1000 m2 

MPZP „Dziekanów Polski Północny-Wschód” 
MPZP „Dziekanów Polski Południowy-Zachód” 
MPZP „Dziekanów Polski Południowy-Wschód” 

253 30.07. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniowa 
jednorodzinną 

654 5.0010 MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne oraz północnej części osiedla Buraków 

MN9, R2, KDZ, KDD3 

254 31.07. 1) Wyłączenie działek z planu miejscowego 140/1, 
140/2, 
140/5, 
141 

4.0022 MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – etap II U1 
2)  Wykreślenie budynku z wykazu obiektów 
chronionych 
3) Wykreślenie strefy ochrony pomnika przyrody 
4) Wykreślenie zapisu § 15 ust. 4 
5) Maksymalne zmniejszenie granic pasa 
technologicznego linii elektroenergetycznej średniego 
napięcia 
6) Przeznaczenie pod zabudowę usługową bez 
ograniczenia rodzaju usług 
7) Dopuszczenie realizacji nowej zabudowy 
mieszkaniowej 
8) Dopuszczenie dachów stromych 

255 31.07. 1) Wyłączenie działek z planu miejscowego 140/1, 
140/2, 
140/5, 
141 

4.0022 MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – etap II U1 
2)  Wykreślenie budynku z wykazu obiektów 
chronionych 
3) Wykreślenie strefy ochrony pomnika przyrody 
4) Wykreślenie zapisu § 15 ust. 4 
5) Maksymalne zmniejszenie granic pasa 
technologicznego linii elektroenergetycznej średniego 
napięcia 
6) Przeznaczenie pod zabudowę usługową bez 
ograniczenia rodzaju usług 
7) Dopuszczenie realizacji nowej zabudowy 
mieszkaniowej 
8) Dopuszczenie dachów stromych 

256 31.07. 1) Zmiana ustaleń planu by odpowiadały warunkom 
zabudowy określonym w decyzji Nr 31/2012 

683, 
684 

4.0021 MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części 
osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap I 

MN6, ZL1 

2) Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną szeregową 
3) Zmiana przeznaczenia na drogę publiczną dojazdową 679 4.0021 MN6 

 
257 7.08. Zmiana przebiegu drogi KDD31 63/2, 

67, 69 
4.0005 MPZP Kiełpin* UM1, MN23, KDD31 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomianka

258 9.08. Przeanalizowanie zapisów planu pod kątem 
zagospodarowania terenów pod liniami 
elektroenergetycznymi 110 kV 

  MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne oraz północnej części osiedla Buraków 

 

259 12.08. Odstąpienie od poszerzenia drogi KDD21 1555 4.0005 MPZP „Stare łomianki”* UM3, KDD21 
260 17.09. 1) Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną bliźniaczą i szeregową 
83/24 5.0004 MPZP obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy 

oraz części sołectwa Dziekanów Leśny 
MN2, KDD1, KDD3 

2) Wykreślenie drogi KDD3 
3) Zmiana ustaleń w zakresie zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości – minimalna powierzchnia 
działki 550 m2, minimalna szerokość frontu działki 
poniżej 11 m 
4) Zwiększenie wysokości budynków do 11,5 m 

261 17.09. Zmiana kąta nachylenia dachu do 45° 646/1 5.0005 MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

MN4, ZN1, WS1 

262 17.09. Zmiana kąta nachylenia dachu do 45° 646/1 5.0005 MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów 
Polski 

MN4, ZN1, WS1 

263 27.09. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

37/7 5.0090 MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej RM4, KDL1, KDL2 

264 27.09. 1) Zwiększenie maksymalnej intensywności do 1,8 145/7, 
145/8, 
270/3, 
270/4 

5.0003 MPZP obszaru południowej części sołectwa Dziekanów 
Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa 

U1, U2, R3, KDS1, KDZ3 
2) Zwiększenie maksymalnej powierzchni zabudowy do 
60% 
3) Zmniejszenie minimalnego udziału powierzchni 
biologicznie czynnej do 25% 

265 16.10. Wykreślenie dróg KDS2 i KDD3   MPZP „Dziekanów Polski Północny-Wschód” KDS2, KDD3 
266 31.10. Zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną 
218, 
219, 
220, 
221, 
222 

5.0012 MPZP obszaru Sadowej Południe 3R/RM, 13KDD 

267 13.11. Zmiana przeznaczenia na zabudowę usługowo-
mieszkaniową 

42/4 5.0012 MPZP obszaru południowej części sołectwa Dziekanów 
Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa 

MN21, KDD3 

268  20.11. Zmiana przeznaczenia na zabudowę usługowo-
mieszkaniową 

42/5, 
42/6 

5.0012 MPZP obszaru południowej części sołectwa Dziekanów 
Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa 

MN21, KDD3 
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Tab. 20 Liczba złożonych wniosków w rozbiciu na poszczególne plany miejscowe 

2016 2017 2018 2019 SUMA
Zmiana MPZP terenu obejmującego obszar położony w Łomiankach przy ul. 
Wiślanej (obręb 2-03 działka 91/1, 91/2, 92) 0

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego 
obszar położony we wsi Dąbrowa Gmina Łomianki 0

Zmiana MPZP gminy Łomianki zatwierdzonego przez Radę Miejską w 
Łomianki uchwałą nr XXVI/158/93 z dnia 24 marca 1993 r., polegająca na 
dopuszczeniu realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach 
nr ew. 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565 i 566 w 
obrębie 2-03 położonych przy ul. Granicznej oraz na korekcie proj. przebiegu 
drogi ozn. na rys. planu symb. 7.KDw.

0

MPZP "Stare Łomianki"* 1 1 6 8
MPZP Kiełpin* 1 3 4 4 12
MPZP "Kiełpin Poduchowny"* 45 45
MPZP "Łomianki Centrum" 1 1 14 16
MPZP "Sierakowska" 0
MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części 
osiedla Łomianki Pawłowo część A 1 13 14

MPZP "Chopina" 20 21 41
MPZP obszaru Sadowej Południe 2 17 19
MPZP "Lotników Alianckich" 4 4
MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części 
osiedla Łomianki Pawłowo część B 15 15

MPZP "Łomianki Prochownia" 19 19
MPZP rejonu Centrum Handlowego Auchan 1 1
MPZP obszaru szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym 2 2
MPZP "Jeziorna" 3 3
MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej 
części osiedla Buraków 2 5 20 27

MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej 
części osiedla Buraków - etap I 4 25 29

MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap I 7 7
MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne - etap I 1 12 13
MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej 
części osiedla Buraków - etap II 3 3

MPZP obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa 
Dziekanów Leśny 3 9 12

MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap II 3 23 26
MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedla Dąbrowa 
Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I 1 15 16

MPZP "Łomianki Śródmieście" 0
MPZP„Dziekanów Polski Południowy-Wschód” 5 5
MPZP „Dziekanów Polski Południowy-Zachód” 14 14
MPZP „Dziekanów Polski Północny-Wschód” 16 16
MPZP „Dziekanów Polski Północny-Zachód” 2 19 21
MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski 43 43
MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne - etap II 1 5 6
MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej 3 17 20
MPZP "Racławicka" 0
MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy - etap I 3 3
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 45 45
MPZP  „Sierakowska Południe” - etap I 16 16
MPZP obszaru południowej części sołectwa Dziekanów Nowy oraz północnej 
części sołectwa Sadowa 1 31 32

plan miejscowy liczba wniosków

* Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które obowiązują wraz z ich zmianami 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 
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Zgłoszone w analizowanym okresie wnioski dotyczyły większości obowiązujących planów 
miejscowych, a jeden wniosek odnosił się do nieruchomości położonych w granicach opracowywanego 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar osiedla Dąbrowa Rajska oraz 
części osiedla Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap III. 

56 wniosków z  2019 r., dotyczących głownie tzw. Małej Obwodnicy Łomianek, odnosiło się do 
więcej niż jednego planu miejscowego. W efekcie liczba analizowanych wniosków wzrosła do 554. 

Najwięcej wniosków odnosiło się do planów: „Kiełpin Poduchowny”, „Kiełpin Poduchowny część 
B”, „Chopina” oraz obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski – w sumie stanowią 31,4% 
wszystkich wniosków. Spora liczba złożonych wniosków dotyczyła MPZP obszaru południowej części 
osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków – etap I, MPZP obszaru wschodniej części 
sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków, MPZP obszaru północnej części 
sołectwa Dziekanów Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa, a także MPZP obszaru osiedla 
Dąbrowa Leśna – etap II, dając w sumie 20,6% wszystkich wniosków. 

W analizowanym okresie nie wpłynął żaden wniosek, dotyczący nieruchomości w granicach planów 
„Sierakowska”, „Łomianki Śródmieście” i „Racławicka”. Nie złożono również wniosków w sprawie 
zmiany planów miejscowych uchwalonych w 1999 r., jednak dla tych obszarów są opracowywane 
projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co może tłumaczyć brak wniosków. 

Przesłanką do rozważenia przystąpienia do zmiany bądź sporządzenia planów może być 
koncentracja wniosków  na określonym obszarze. W analizie zasadności przystąpienia do sporządzenia 
planu (wymaganej zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu przed podjęciem uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia planu lub zmiany planu,) istotniejsza od liczby wniosków jest ich ocena 
pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, ustaleniami Studium oraz innymi dokumentami 
strategicznymi gminy, a także jakie ich realizacja może wywoływać skutki finansowe dla budżetu gminy. 
Jak wcześniej wspomniano, w pierwszej kolejności należy skupić się na wnioskach osób dotyczących 
nieruchomości, do których te osoby mają tytułu prawny.  

Podkreślić należy, że skoro zgodnie z utrwalonym orzecznictwem złożenie wniosku o zmianę planu 
nie wiąże organu gminy do podjęcia postępowania w sprawie jego zmiany, to tym bardziej nie obliguje, 
w przypadku przystąpienia do sporządzania planu, do uwzględnienia wszystkich postulatów 
wynikających ze złożonych wniosków o zmianę planu. Wnioski uzupełniają obszerną listę uwarunkowań, 
które są analizowane podczas sporządzania planu. Uwzględnienie postulatów zawartych we wniosku 
rozstrzyga się w trakcie procedury planistycznej, m.in. po zbadaniu zgodności z polityką przestrzenną 
gminy i innymi dokumentami strategicznymi. Często jest także uzależnione od uzyskania wymaganych 
zgód, uzgodnień czy opinii.  
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5. OCENA POSTĘPÓW W OPRACOWYWANIU PLANÓW MIEJSCOWYCH 

Zgodnie z wymogami art. 10 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy o planowaniu, w Studium Łomianek określone 
zostały: 
 obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych; 
 obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. 
Jako obszary, dla których sporządzenie planów jest obowiązkowe na podstawie przepisów 

odrębnych, Studium Łomianek wskazuje obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m². Studium Łomianek wyznacza trzy takie obszary: 
 w rejonie ulic Brukowej i Kolejowej – teren istniejącego centrum handlowego Auchan, 
 w rejonie ulic Warszawskiej i Lwowskiej – teren po zakładach drzewnych, 
 przy ul. Kolejowej – teren centrum „Witek”. 

Dla wszystkich wyznaczonych w Studium Łomianek obszarów, w analizowanym okresie, uchwalone 
zostały plany miejscowe. Poza nimi w gminie nie występują obszary gdzie miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego sporządza się obowiązkowo, ze względu na wymagania przepisów 
odrębnych. 

Postanowienie Studium Łomianek w odniesieniu do obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, brzmi: Polityka władz w zakresie planowania 
przestrzennego przewiduje przyjęcie planów dla całego obszaru gminy z wyłączeniem Kampinoskiego Parku 
Narodowego (bez terenu szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym) (541 ha) oraz koryta Wisły. 

W analizowanym okresie - od 2016 do 2019 r. - ustalona w Studium Łomianek polityka była 
konsekwentnie realizowana. W efekcie w kadencji 2014-2019 Burmistrz sporządził, a Rada Miejska 
uchwaliła 29 planów miejscowych oraz 1 zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Tym samym 
(niemalże w całości) zrealizowane zostało postanowienie Rady Miejskiej zawarte w ostatniej ocenie 
aktualności Studium Łomianek oraz planów miejscowych, w zakresie uchwalenia wówczas 
sporządzanych projektów planów miejscowych w jak najkrótszym terminie. 

Tab. 21 Analiza postępów w opracowywaniu planów miejscowych 
 kadencja 

2002-2006 2006-2010 2010-2014 2014-2018 
plany miejscowe i zmiany planów miejscowych obowiązujące na początku kadencji 

liczba 6 10 15 17 
powierzchnia [ha] 25,95 42,73 544,18 797,19 
% powierzchni gminy 0,67 1,10 14,02 20,54 
% powierzchni do pokrycia planami 0,92 1,51 19,27 28,23 

plany miejscowe i zmiany planów miejscowych sporządzane w czasie kadencji 
liczba 11 15 18 38 
powierzchnia [ha] 1 392,46 2 262,00 1 361,19 2 128,95 
% powierzchni gminy 35,87 58,27 35,06 54,84 
% powierzchni do pokrycia planami 49,32 80,11 48,21 75,40 

plany miejscowe i zmiany planów miejscowych uchwalone w czasie kadencji 
liczba 4 5 4 30 
powierzchnia [ha] 16,78 502,45 253,61 1 899,93 
% powierzchni gminy 0,43 12,94 6,53 48,94 
% powierzchni do pokrycia planami  0,59 17,80 8,98 67,29 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 
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Wyk. 8 Liczba uchwalonych planów miejscowych, zmian planów miejscowych oraz sporządzanych 
projektów planów miejscowych w poszczególnych latach 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 

Czas potrzebny na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest trudny do 
oszacowania. Biorąc pod uwagę czasochłonność wymienionych w art. 17 ustawy o planowaniu etapów 
procedury, niezbędne jest co najmniej 12 miesięcy. W praktyce czas ten zazwyczaj wydłuża się o połowę 
(do 18 miesięcy), szczególnie w przypadku planów o dużej powierzchni, a dla 31,1% planów w Polsce  
czas sporządzenia to więcej niż 3 lata27. 

 
 

                                                
27 Źródło: Śleszyński P., Deręgowska A., Kubiak Ł., Zielińska B., 2018, Analiza stanu i uwarunkowań prac 
planistycznych w gminach w 2017 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 
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Tab. 22 Czas trwania poszczególnych procedur sporządzania planów miejscowych 
lp. nazwa planu 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Zmiana MPZP Łomianki zatwierdzonego przez Radę Miasta Łomianki uchwałą nr XXVI/158/93 z dnia 24 marca 1993 r., 
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 14 z dnia 31 sierpnia 1993 r.

2 Zmiana MPZP terenu obejmującego obszar położony w Łomiankach przy ul. Wiślanej (obręb 2-03 działka 91/1, 91/2, 92)
3 Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony we wsi Dąbrowa Gmina Łomianki

4

Zmiana MPZP gminy Łomianki zatwierdzonego przez Radę Miejską w Łomianki uchwałą nr XXVI/158/93 z dnia 24 marca 1993 r., 
polegająca na dopuszczeniu realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach nr ew. 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 
561, 562, 563, 564, 565 i 566 w obrębie 2-03 położonych przy ul. Granicznej oraz na korekcie proj. przebiegu drogi ozn. na rys. planu 
symb. 7.KDw.

5 Zmiana MPZP Gminy Łomianki zatwierdzonego przez Radę Miejską uchwałą nr XXVI/158/93 z dnia 24 marca 1993 r.

6 Zmiana uchwały nr XIII/97/99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24.11.1999 r. w sprawie zmiany MPZP Gminy Łomianki 
zatwierdzonego przez Radę Miejską uchwałą nr XXVI/158/93 z dnia 24.03.1993 r.

7 MPZP działki nr ew. 193/3 w Dziekanowie Leśnym U
8 MPZP "Stare Łomianki" U
9 MPZP Kiełpin U

10 MPZP "Kiełpin Poduchowny" U
11 MPZP "Łomianki Centrum" U
12 MPZP "Chopina" U
13 MPZP "Osikowa" U
14 MPZP "Borzobohatego" U
15 MPZP "Jeziorna" U
16 MPZP "Sierakowska" U
17 MPZP "Dolina Łomiankowska" O
18 MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część A U
19 MPZP obszaru Sadowej Południe U
20 MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy ↓
a      - etap I U
b      - etap II

21 MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski Ux2
22 MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej U
23 MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne ↓
a      - etap I U
b      - etap II U

24 MPZP "Lotników Alianckich" U
25 Zmiana MPZP Kiełpin U
26 MPZP  "Jeziorna" U
27 MPZP "Łomianki Prochownia" U
28 MPZP„Dziekanów Polski Południowy-Wschód” U
29 MPZP „Dziekanów Polski Północny-Wschód” U
30 MPZP „Dziekanów Polski Północny-Zachód” U
31 MPZP „Dziekanów Polski Południowy-Zachód” U
32 MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków U
33 Zmiana MPZP "Kiełpin Poduchowny" U
34 Zmiana MPZP Kiełpin 
35 MPZP rejonu Centrum Handlowego Auchan U
36 MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna ↓
a      - etap I U
b      - etap II U
c      - etap III

37 MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedla Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna ↓
a      - etap I U
b      - etap II
c      - etap III

38 MPZP obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny U
39 MPZP obszaru południowej części sołectwa Dziekanów Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa U  
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40 MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” U
41 MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków ↓
a      - etap I U
b      - etap II U

42 MPZP „Sierakowska Południe” ↓
a      - etap I U
b      - etap II

43 MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część B U
44 MPZP obszaru szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym U
45 MPZP "Racławicka" U
46 MPZP "Kasztanowa"
47 MPZP "Łomianki Śródmieście" U
48 Zmiana MPZP "Stare Łomianki" U
49 MPZP "Chopina jednostka A"
50 MPZP "Pancerz i Centrum Handlowe Auchan"  

 

sporządzenie planu miejscowego
U uchwalenie planu miejscowego
O odstąpienie od sporządzenia planu miejscowego
↓ możliwość sporządzenia i uchwalenia planu w etapach

obowiazywanie planu miejscowego
obowiazywanie planu miejscowego wraz z jego zmianą
utrata mocy obowiązywania planu miejscowego  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach  
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Tab. 23 Procedury sporządzanych projektów planów miejscowych (stan na 31 grudnia 2019 r.) 
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2 zmiana MPZP Kiełpin III/15/2014
18.12.2014

3 MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap III V/40/2015
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XXIX/342/2017
14.06.2017

4 MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedla Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap II V/41/2015
12.03.2015

XXIX/343/2017
14.06.2017

5 MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedla Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap III V/41/2015
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etap procedury zakończony
etap procedury w toku
brak potrzeby wykonania etapu procedury  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 
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Na koniec 2019 r. w opracowaniu było 8 projektów planów miejscowych oraz 1 projekt zmiany 
planu miejscowego. Tylko połowa sporządzanych projektów obejmuje tereny, dla których brak jest 
obowiązujących planów miejscowych lub obowiązujące plany miejscowe stanowią niewielki fragment 
terenu objętego sporządzanym projektem planu. Pozostałe projekty będące w opracowaniu mają na celu 
zastąpienie obowiązujących, zazwyczaj nieaktualnych planów miejscowych, nowymi planami. 

Aż 3 projekty planów miejscowych (mpzp obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy – 
etap II, mpzp obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – etap III, mpzp obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz 
części osiedla Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap II) w grudniu 2019 r. zostały przygotowane 
do przedstawienia Radzie Miejskiej, a ich skierowanie na sesję zostało zaplanowane na pierwszy kwartał 
2020 r. Projekt mpzp „Kasztanowa” został przygotowany do przedstawienia Radzie Miejskiej 
w październiku 2017 r., jednak do końca 2019 r. nie zapadła decyzja o skierowaniu projektu na sesję. 

Projekt mpzp „Chopina jednostka A” na przełomie września i października 2018 r. został wyłożony 
do publicznego wglądu, a do 5 listopada 2018 r. zainteresowani mogli złożyć uwagi. Uwagi, które 
wpłynęły w wyznaczonym terminie nie zostały rozpatrzone przez Burmistrza Łomianek. 

Dla projektów mpzp obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedla Dąbrowa Zachodnia 
i Dąbrowa Leśna – etap III, oraz mpzp „Sierakowska Południe” – etap II, w drugiej połowie 2019 r. 
złożone zostały wnioski o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych nie stanowiących 
własności Skarbu Państwa na cele nieleśne. Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał stosowne 
zgody, jednak nie obejmują one wszystkich gruntów wnioskowanych do zmiany przeznaczenia. 

W związku z wnioskami właścicieli gruntów leśnych położonych w granicach projektu mpzp 
„Pancerz i Centrum Handlowe Auchan”, z końcem 2019 r. przystąpiono do opracowania drugiego 
wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia 
gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa na cele nieleśne. 

Projekt zmiany mpzp Kiełpin, uwzględniający dopuszczenie tymczasowych indywidualnych 
zjazdów na ul. Kolejową28 – drogę krajową nr 7, w maju 2015 r. został przesłany do organów 
opiniujących i uzgadniających z prośbą o zaopiniowanie i uzgodnienie. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad oraz Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówili uzgodnienia 
przesłanego projektu. Jako powód negatywnego stanowiska GDDKIA podała, że istniejący zakaz 
lokalizacji indywidualnych zjazdów stanowi rozwiązanie korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego29 na drodze krajowej. W sierpniu 2017 r. Burmistrz Łomianek ponownie wystąpił do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o uzgodnienie projektu zmiany mpzp Kiełpin. 
Organ ponownie odmówił uzgodnienia przesłanego projektu.  

                                                
28 co było przedmiotem wniosku o zmianę planu 
29 Postanowienie GDDKiA z 25 maja 2015 r. – O/WA.Z.3.438.84.2015.KO 
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6. ADEKWATNOŚĆ PLANÓW MIEJSCOWYCH I STUDIUM ŁOMIANEK DO PROCESÓW 
DEMOGRAFICZNYCH 

6.1. Sytuacja demograficzna gminy 
Prognozy ludnościowe są opracowywane na podstawie danych dotyczących wyjściowej struktury 

ludności według rozpatrywanych cech oraz przewidywanego kształtowania się podstawowych procesów 
demograficznych: umieralności, dzietności kobiet oraz migracji wewnętrznych i zagranicznych, a także 
zawieranych małżeństw i rozwodów. Prognozy ludności są oparte na hipotezach najbardziej 
prawdopodobnego przebiegu procesów demograficznych. Do najbardziej charakterystycznych 
przewidywanych zmian w strukturze wiekowej ludności Polski należy zaliczyć: zmniejszanie się udziału 
dzieci do lat 14, rosnące i jednocześnie falujące udziały ludności w wieku produkcyjnym oraz wysokie 
przyrosty udziału i liczby ludności w wieku poprodukcyjnym30. 

W październiku 2014 r. GUS opracował i udostępnił prognozę ludności na lata 2014-2050. Prognoza 
dla Polski stanowi sumę prognoz wojewódzkich. Zgodnie z prognozą dla województwa mazowieckiego, 
liczba ludności ogółem będzie wzrastać do 2030 roku, osiągając maksymalne tempo wzrostu około roku 
2020 (wzrost o około 47 182), po czym liczba ludności będzie maleć by osiągnąć ubytek 28 845 w roku 
205031. 
Tab. 24 Zmiany stanów ludności województwa mazowieckiego w latach 2014–2050 

2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
ogółem 12 844 11 461 47 182 27 685 2 293 -17 421 -26 213 -27 112 -28 845
wiek 
przedprodukcyjny

1 279 2 475 18 082 -15 152 -74 773 -46 519 -32 660 -6 867 4 735

wiek produkcyjny 582 -2 158 -28 223 -26 230 56 273 29 170 -19 546 -152 567 -196 853
wiek produkcyjny 
mobilny

-2 247 -7 959 -106 151 -155 740 -133 566 -103 400 -50 180 -16 026 -19 378

wiek produkcyjny 
niemobilny

2 829 5 801 77 928 129 510 189 839 132 570 30 634 -136 541 -177 475

wiek 
poprodukcyjny

10 983 11 144 57 323 69 067 20 793 -72 25 993 132 322 163 273

prognozowane zmiany liczby ludności

Źródło: Prognoza ludności na lata 2014-2050, GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, 
Warszawa 2014 

W województwie mazowieckim obserwuje się najwyższą nadwyżkę napływu nad odpływem 
w ramach migracji wewnętrznych i istotną rolę w tym odgrywa Warszawa – największy ośrodek miejski 
w kraju. W prognozie dla województwa mazowieckiego saldo migracji wewnętrznych będzie dodatnie, 
ale nadwyżka napływu nad odpływem będzie maleć - z 113 457 do 9 754 w 2030 roku i 9 423 w 205032. 
Jest to o tyle istotne dla Łomianek, że wzrost liczby ludności gminy głównie pochodzi z dodatniego salda 
migracji – nadwyżki napływu nad odpływem ludności.  

W końcu 2050 r. ludność Polski osiągnie 33 951 tys., co stanowi 88,2% stanu z 2013 r. 
Uwzględniając podział na obszary miejskie i wiejskie wyraźnie zarysowują się istotne różnice 
w przebiegu procesów demograficznych. W miastach będzie następował systematyczny spadek liczby 
ludności, natomiast na obszarach wiejskich będzie obserwowany systematyczny, choć powolny, wzrost 
liczby ludności do roku 2030, a następnie będzie następował powolny ubytek. Około roku 2048 liczba 
ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich będzie kształtowała się nieco poniżej stanu notowanego 
w końcu roku 201333. Jedynie w województwie mazowieckim nastąpi wzrost liczby mieszkańców miast 
w ciągu najbliższej dekady o około 50 tys. Od 2025 r. do końca okresu objętego prognozą spodziewany 
jest ubytek ludności miejskiej. Jednak skala zjawiska będzie znacznie mniejsza niż w innych regionach 
kraju. Ostatecznie w 2050 r. w miastach województwa mazowieckiego będzie zamieszkiwało 3 369 tys. 
mieszkańców, co stanowi 98,7% populacji z roku 201334. 
                                                
30 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ludnosciowe-prognozy;3934255.html 
31 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-
opracowana-2014-r-,1,5.html 
32 Prognoza ludności na lata 2014 -2050, GUS, Warszawa 2014 – str.107. 
33 Prognoza ludności na lata 2014 -2050, GUS, Warszawa 2014 – str.110-112. 
34 Prognoza ludności na lata 2014 -2050, GUS, Warszawa 2014 – str.114. 
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Istotne zróżnicowanie przebiegu zmian stanu ludności oraz dynamiki tych procesów na obszarach 
miejskich i wiejskich wynika m.in. z odrębności procesów wymierania populacji, a także z odmienności 
zachowań prokreacyjnych ludności, w tym szczególnie różnica średniego wieku rodzenia i liczby 
rodzonych dzieci – zarówno obserwowanych w przeszłości, jak i przewidywanych w perspektywie do 
2050 r. Na przebieg zmian w liczebności populacji na terenach miejskich i wiejskich również 
w znacznym stopniu wpływają obserwowane od kilku lat zmiany w charakterze migracji ze wsi do miast 
- zmniejszenie znaczenia migracji stałych (definitywnych) na rzecz migracji związanych z pracą lub 
nauką oraz rosnące migracje z miast na tereny wiejskie zwłaszcza wokół dużych aglomeracji miejskich. 
Zmiany te są powodowane niższymi cenami mieszkań czy kosztów budowy domu, jak również są 
wyrazem rosnącego statusu ekonomicznego, umożliwiającego zamieszkanie w korzystniejszym 
ekologicznie rejonie35.  

Przy prognozowaniu zmian demograficznych gminy, należy je postrzegać na tle sytuacji 
demograficznej województwa mazowieckiego. W szczególności istotna jest prognoza, że wzrostu 
liczebności miast można spodziewać się do roku 2025, a wzrostu liczebności na terenach wiejskich do 
2030 roku, po czym nastąpią spadki.  
 

                                                
35 Prognoza ludności na lata 2014 -2050, GUS, Warszawa 2014 – str.111-112. 
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Tab. 25 Prognoza liczby ludności gminy do roku 2030 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ogółem 25920 26255 26581 26905 27217 27523 27829 28126 28414 28693 28965 29236 29509 29769 30030

roczny przyrost 335 326 324 312 306 306 297 288 279 272 271 273 260 261
wiek przedprodukcyjny 5400 5439 5485 5520 5547 5608 5620 5598 5582 5527 5458 5415 5374 5381 5394

roczny przyrost 39 46 35 27 61 12 -22 -16 -55 -69 -43 -41 7 13
wiek produkcyjny 15697 15822 15922 16024 16157 16254 16388 16566 16722 16942 17182 17366 17569 17700 17790

roczny przyrost 125 100 102 133 97 134 178 156 220 240 184 203 131 90
wiek produkcyjny mobilny 9741 9766 9737 9699 9674 9604 9615 9648 9686 9728 9838 9917 9889 9847 9796

roczny przyrost 25 -29 -38 -25 -70 11 33 38 42 110 79 -28 -42 -51

wiek produkcyjny niemobilny 5956 6056 6185 6325 6483 6650 6773 6918 7036 7214 7344 7449 7680 7853 7994

roczny przyrost 100 129 140 158 167 123 145 118 178 130 105 231 173 141
wiek poprodukcyjny 4823 4994 5174 5361 5513 5661 5821 5962 6110 6224 6325 6455 6566 6688 6846

roczny przyrost 171 180 187 152 148 160 141 148 114 101 130 111 122 158

liczba ludności

Źródło: Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030, GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa 2017  

Wyk. 9 Prognoza liczby ludności gminy do roku 2030 

 
Źródło: Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030, GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa 2017 
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W 2017 r. opracowana została przez GUS dla wszystkich gmin Polski prognoza demograficzna do 
roku 203036. Obejmuje ona prognozę ludności gminy ogółem, w tym prognozę liczby kobiet i liczby 
mężczyzn. Podane są także dane w rozbiciu na różne kategorie wiekowe ludności. Według tej prognozy 
w 2030 roku ludność gminy Łomianki będzie wynosić 30 030 osób [tab. 26].  

Jako punkt wyjścia prognozy przyjęto stan ludności w dniu 31 grudnia 2016 r. w obowiązującym 
wówczas podziale administracyjnym. 

Porównując dane zawarte w prognozie z lat 2017-2019 z faktycznymi danymi, widać rozbieżności 
między tym co było prognozowane, a tym co nastąpiło w tym okresie. Rozbieżności w ramach danych 
GUS są niewielkie, rzędu 1%. Przy porównaniu z danymi z Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miejskiego w Łomiankach rozbieżności sięgają 3%. Rozbieżności tego rzędu nie podważają jednak 
wiarygodności prognozy. 

Tab. 26 Sprawdzalność prognozy demograficznej w okresie 2016-2019 

2016 2017 2018 2019
ogółem wg GUS 25 920 26 229 26 723 27 203
ogółem wg Referatu Spraw Obywatelskich 24 748 25 050 25 454 25 970
ogółem wg prognozy GUS na lata 2015 - 2030 25 920 26 255 26 581 26 905

liczba ludności gminy

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS i UM w Łomiankach, 

Analizując dane dotyczące zmian ludności gminy Łomianki w ostatnich czterech latach na tle 
sytuacji demograficznej województwa mazowieckiego i Polski, uzasadnione jest stwierdzenie, że jest ona 
korzystna, ponieważ ciągle jest obserwowany wzrost liczby ludności. Jeżeliby szukać przyczyn takiej 
sytuacji to niewątpliwie jest to związane z wysokim saldem migracji. Nadwyżka napływu ludności do 
Łomianek nad jego odpływem jest w 95% odpowiedzialna za wzrost liczby ludności. Przyrost naturalny 
stanowi pozostałe 5%, przy czym w 2019 r. po raz pierwszy od wielu lat przyrost ten był ujemny, więc 
wzrost liczby ludności wyłącznie był wynikiem znacznego napływu ludności.  

Migracje są składową zmian ludności bardzo trudną do przewidzenia – są bowiem zjawiskiem 
bardzo wrażliwym na zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, polityki migracyjnej państwa, ale 
jednocześnie są zależne od sytuacji ekonomicznej innych krajów i od polityk tych krajów wobec 
imigrantów. Migracje wpływają na liczbę ludności w kolejnych latach, ale jednocześnie liczba ludności, 
która będzie ulegać zmianom na skutek zmian liczby urodzeń – zarówno w okresie wcześniejszym, jak 
i w przyszłości – oraz zgonów, ma wpływ na liczbę migracji. Starzenie się ludności, które będzie 
występowało w najbliższym latach będzie negatywnie wpływać na wielkość potencjału migracyjnego 
Polaków. To powoduje, że w dłuższej perspektywie migracje są trudne do przewidzenia37. 

Analizując strukturę migracji, należy zwrócić uwagę, że Łomianki nie są postrzegane jako 
atrakcyjne miejsce stałego pobytu dla imigrantów, a z roku na rok rośnie liczba osób, które napływają do 
Łomianek, ale jednocześnie w podobnym tempie rośnie także liczba osób, które odpływają. Uznając, że 
na wielkość migracji wpływają trzy podstawowe czynniki jakim są: dogodny dojazd do dużego ośrodka 
miejskiego (rynku pracy), duże walory ekologiczne środowiska oraz relatywnie niskie koszty budowy 
domu, w tym działek budowlanych, należy mieć również na uwadze, że pogorszenie się jakości 
któregokolwiek z wymienionych czynników może spowodować załamanie się tendencji wzrostowej. 
Warto również wspomnieć, że prognoza ludności dla Polski zakłada, że w wyniku zmian w strukturze 
wiekowej ludności w okresie objętym prognozą (liczebności poszczególnych roczników) liczba 
migracji na pobyt stały będzie maleć w przypadku utrzymania, a nawet wzrostu atrakcyjności 
Łomianek. Założono także, że wartości bezwzględne salda migracji dla miast będą się 
zmniejszać, jednakże w całym okresie prognozowania (2035) pozostanie ono ujemne. 

Takie tendencje już się zarysowują w gminie, ponieważ od kilku lat obserwowany jest 
znacznie wolniejszy przyrost ludności miasta Łomianki, w porównaniu do wiejskiej części 
gminy. Najbardziej niepokoi fakt, że w odniesieniu do ludności w wieku przedprodukcyjnym 
i w wieku produkcyjnym od 2015 roku przyrost jest ujemny.  

                                                
36 Zaprezentowana w sierpniu 2017 r. 
37 Prognoza ludności na lata 2014 -2050, GUS, Warszawa 2014 – str. 93 
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Tab. 27 Podstawowe dane dotyczące zmian liczby ludności w gminie w latach 2016-2019 
2016 2017 2018 2019

liczba ludności 25 920 26 229 26 723 27 203
roczny przyrost 377 309 494 480

liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym 4497 4509 4624 4697
roczny przyrost 22 12 115 73

udział ludności w wieku przedprodukcyjnym 20,8% 20,6% 20,7% 20,6%
liczba ludności w wieku produkcyjnym 16600 16666 16811 17014

roczny przyrost 106 66 145 203
udział ludności w wieku produkcyjnym 60,6% 60,1% 59,5% 59,2%
liczba ludności w wieku poprodukcyjnym 4823 5054 5288 5492

roczny przyrost 249 231 234 204
udział ludności w wieku poprodukcyjnym 18,6% 19,3% 19,8% 20,2%
przyrost naturalny 31 46 44 -5
napływ 634 614 787 819 

imigracja 6 10 13 10 

odpływ 275 306 387 366 

emigracja 5 1 1 3 

saldo migracji wewnętrznych 359 308 400 453
saldo migracji zagranicznych 1 9 12 7
ludność na 1 km2 668 675 688 701

liczba ludności 16780 16875 16977 17042
roczny przyrost 111 95 102 65

liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym 3183 3174 3190 3175
roczny przyrost 19 -9 16 -15

liczba ludności w wieku produkcyjnym 10052 10002 9951 9912
roczny przyrost -81 -50 -51 -39

liczba ludności w wieku poprodukcyjnym 3545 3699 3836 3955
roczny przyrost 179 154 137 119

zameldowania z miast 538 537 677 718
wymeldowania do miast 143 192 257 252

liczba ludności 9140 9354 9746 10161
roczny przyrost 266 214 392 415

liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym 2217 2241 2333 2422
roczny przyrost 50 24 92 89

liczba ludności w wieku produkcyjnym 5645 5758 5961 6202
roczny przyrost 146 113 203 241

liczba ludności w wieku poprodukcyjnym 1278 1355 1452 1537
roczny przyrost 70 77 97 85

zameldowania ze wsi 96 77 110 101
wymeldowania na wieś 132 114 130 114

miasto

gmina

część wiejska

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS 
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Wyk. 10 Zmiany liczby ludności Łomianek w latach 1995-2019 z uwzględnieniem podziału na 
miasto i część wiejską gminy 

 
źródło: BDL GUS 
Tab. 28 Zmiana liczebności osiedli i wsi w latach 2016-2019 

lp. osiedle/wieś 2016 2017 2018 2019 zmiana 
2016-2019

1 Buraków 1 406 1 406 1 426 1 417 11
2 Dabrowa Leśna 2 531 2 566 2 595 2 628 97
3 Dąbrowa Rajska 571 571 565 617 46
4 Dabrowa Zachodnia 1 325 1 355 1 393 1 433 108
5 Łomianki Baczyńskiego 1 127 1 144 1 173 1 183 56
6 Łomianki Centralne 1 244 1 267 1 248 1 259 15
7 Łomianki Górne 1 969 1 947 1 949 1 957 -12
8 Łomianki Majowe 1 039 1 046 1 071 1 036 -3
9 Łomianki Prochownia 547 563 551 540 -7

10 Łomianki Równoległa 237 236 232 233 -4
11 Łomianki Stare 1 592 1 577 1 594 1 571 -21
12 Łomianki Pawłowo 1 084 1 104 1 115 1 122 38
13 Łomianki Trylogia 821 820 824 827 6
14 Łomianki Powstańców 1 254 1 253 1 240 1 239 -15

15 Dziekanów Bajkowy 1 004 1 000 1 019 1 032 28
16 Dziekanów Lesny 1 605 1 599 1 590 1 616 11
17 Dziekanów Nowy 408 422 437 452 44
18 Dziekanów Polski 730 726 725 739 9
19 Kiełpin 1 696 1 728 1 780 1 821 125
20 Kępa Kiełpińska 79 81 83 87 8
21 Łomianki Chopina 1 298 1 421 1 552 1 771 473
22 Łomianki Dolne 288 324 385 451 163
23 Sadowa 878 874 907 939 61

miasto

część wiejska

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Referatu Spraw Obywatelskich UM w Łomiankach 
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Ruch ludności na obszarze gminy nie jest jednorodny. Porównując zmiany liczby mieszkańców 
w poszczególnych wsiach i osiedlach, można wyróżnić obszary gdzie koncentruje się ruch budowlany 
i osiedleńczy, oraz takie gdzie nawet następuje spadek zaludnienia. Absolutnym liderem są wiejskie 
Łomianki Chopina, których tempo wzrostu liczby ludności jest kilkakrotnie większe niż innych 
miejscowości. W czterech osiedlach z terenu miasta doszło do spadku liczebności mieszkańców, co 
potwierdza istnienie w Łomiankach tendencji charakterystycznych dla procesów demograficznych Polski. 

Osadnictwo dotyczy więc wiejskiej części gminy, gdzie infrastruktura społeczna i techniczna jest 
słabo rozwinięta i przyrost liczby ludności powoduje konieczność ponoszenia przez wspólnotę znacznych 
wydatków na dostosowanie przestrzeni porolniczej do standardów miejskich. Rozwój nie uwzględniający 
możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, 
a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych, stoi w sprzeczności z podstawami 
planowania przestrzennego, jakim są rozwój zrównoważony i ład przestrzenny38. Nie bez znaczenia jest 
też fakt, że rozwój poprzez zabudowę atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo terenów Doliny 
Łomiankowskiej, osłabia działanie ważnego czynnika kształtującego napływ nowych mieszkańców jakim 
jest atrakcyjność środowiska przyrodniczego, zwłaszcza dobra jakość powietrza i korzystny klimat 
akustyczny. Jednocześnie w mieście istnieją znaczne rezerwy uzbrojonych działek budowlanych, których 
zasiedlenie byłoby znacznie korzystniejsze dla finansów wspólnoty. 

Wyk. 11 Zmiany liczebności osiedli i wsi w latach 2016-2019 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Referatu Spraw Obywatelskich UM w Łomiankach  
6.2. Analiza adekwatności Studium Łomianek 

Porównując różne opracowania, można przyjąć, że około roku 2030 liczba mieszkańców gminy 
osiągnie 30 tys. Będzie to prawdopodobnie ostatni rok wzrostu populacji województwa mazowieckiego, 
po którym należy się spodziewać systematycznych spadków, aż do osiągnięcia w roku 2050 stanu 
liczebności z roku 2013.39  

Ponieważ sytuacja demograficzna w gminie Łomianki wyróżnia się na korzyć na tle sytuacji w kraju 
i w województwie mazowieckim, okres wzrostu może przeciągnąć się o kilka lat lub ustabilizować się 
przez jakiś czas na stałym poziomie. Następnie należy liczyć się ze spadkiem liczebności, przy czym 
trudno przesądzić do jakiej wartości liczba ta spadnie. Dla przypomnienia stan zaludnienia Łomianek 
w roku 2013 wynosił ok. 25 tys.  

                                                
38 art. 1 ust. 1 ustawy o planowaniu 
39 Prognoza ludności na lata 2014 -2050, GUS, Warszawa 2014 – str.110-112. 
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Tab. 29 Analiza rocznych przyrostów ludności gminy w latach 2016-2019 

2016-17 2017-18 2018-19 średnio
wg GUS 309 494 480 428
wg Referatu Spraw Obywatelskich 302 404 516 407
wg prognozy dla gmin na lata 2017-2030 335 326 324 328

roczny przyrost ludności

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS i UM w Łomiankach 

Posługując się rocznymi wskaźnikami wzrostu liczby ludności, możliwe jest określenie maksymalnej 
liczebności populacji gminy, która zgodnie z prognozami GUS zostanie osiągnięta około roku 2030. 

Zakładając maksymalny, obserwowany w ostatnich latach, roczny wzrost na poziomie 516 osób, do 
roku 2030 populacja gminy Łomianki może osiągnąć liczbę 32 tys. Jeżeli okres wzrostów utrzymałby się 
jeszcze przez 5 lat  (co jest założeniem bardzo optymistycznym, biorąc pod uwagę prognozy dla Polski 
i dla województwa mazowieckiego) to będzie to liczba 34,7 tys.  

Jeżeli do kalkulacji przyjąć bardziej racjonalny roczny wzrost na poziomie średniego wzrostu 
z ostatnich czterech lat, wynoszący 407 osób/rok, to w 2030 roku populacja gminy Łomianki ma szansę 
wzrosnąć do 31 tys., a przy wzrostach utrzymujących się do 2035 r. liczba ta wyniesie 33,1 tys. 

Według oficjalnej prognozy GUS dla gminy Łomianki, w 2030 roku liczba mieszkańców wyniesie 
30 030. 

Tab. 30 Prognoza maksymalnej liczby ludności Łomianek 
2020 2025 2030 2035

maksymalny 516 27 000 29 580 32 160 34 740
średni 407 27 000 29 035 31 070 33 105
prognoza dla gmin na lata 2017-230 zmienny 27 217 28 693 30 030

prognozowana liczba ludności wskażnik rocznego wzrostu liczby ludności

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS i UM w Łomiankach 

Dla przyjętej struktury funkcjonalno-przestrzennej, przy uwzględnieniu postanowień w zakresie 
wskaźników zagospodarowania terenu, w Studium Łomianek wykonano analizę maksymalnej chłonności 
stref zadekretowanych pod rozwój strefy zurbanizowanej40 – terenów wskazanych pod zabudowę. 
Wykonana analiza wykazała liczbę ok. 41,3 tys. mieszkańców. 

Z końcem 2019 r. liczba ludności Łomianek wynosiła, zgodnie z danymi Referatu Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Łomiankach, niespełna 26 tys. Do maksymalnej chłonności brakuje 
więc 15 300 osób.  Biorąc pod uwagę wcześniejsze kalkulacje, chłonność ta w dającej się przewidzieć 
przyszłości nie zostanie wyczerpana, ponieważ maksymalna liczebność gminy jakiej można się 
spodziewać do 2050 r. wynosi niespełna 35 tys. [tab. 30] według bardzo optymistycznych założeń, 
że wzrosty liczebności mieszkańców Łomianek będą się utrzymywać dłużej niż w województwie 
mazowieckim i będą to wzrosty na bardzo wysokim poziomie. W praktyce bardziej realistyczne jest 
założenie, że populacja gminy nie przekroczy 33 tys. 

Tab. 31 Rezerwa chłonności terenów przeznaczonych w Studium pod zabudowę 
rezerwa chłonności stref 

zadekretowanych pod rozwój strefy 
zurbanizowanej w Studium

[liczba osób]

wskażnik rocznego 
wzrostu liczby ludności 

[osoby/rok]

okres potrzebny na 
wyczerpanie się 

chłonności 
[lata]

prognozowany rok 
wyczerpania się 

rezerw

15 300 260 59 2078
15 300 328 47 2066
15 300 335 46 2065
15 300 407 38 2057
15 300 428 36 2055
15 300 494 31 2050
15 300 516 30 2049  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS, UM w Łomiankach, Studium Łomianek 
Zakładając, że wbrew oficjalnym prognozom, przyrost liczby mieszkańców gminy będzie stały i nie 

wystąpi prognozowany po 2030 roku wzrost ujemny, to przyjmując roczny przyrost liczby ludności na 
                                                
40 Rozdział 2.3.4 Studium Łomianek - str. 64-65   
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poziomie założonym w oficjalnej prognozie demograficznej dla gminy Łomianki do 2030 r. [tab. 25], 
znajdujący się w przedziale 260-335 osób na rok, rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę 
pokrywają zapotrzebowanie na okres ponad 45 lat (w przedziale od 46 do 59 lat) – licząc od 2019 roku. 

W przypadku założenia, że w gminie będzie się utrzymywał taki roczny wzrost liczby ludności jaki 
miał miejsce w roku 2019, według danych z Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach, który to wyniósł rekordową liczbę 516 osób, istniejące rezerwy terenów budowlanych 
wystarczą na 30 lat. 

Posługując się danymi z GUS, które wykazują roczny wzrost liczby ludności maksymalnie na 
poziomie 494 osób, istniejące rezerwy terenów budowlanych wystarczą na 31 lat. 

Biorąc natomiast pod uwagę wartości średnie rocznych przyrostów ludności od roku 2016, które 
w zależności od źródła informacji (UM, GUS) wynoszą od 328 do 428 osób/rok, istniejące rezerwy 
wystarczą odpowiednio na 36-47 lat, przy założeniu, że na niezmienionym poziomie pozostaną 
podstawowe wskaźniki intensywności zabudowy, zadekretowane w obowiązującym Studium Łomianek. 
Każdy zmiana intensywności w kierunku większej niż aktualnie określona, będzie zwiększać chłonność 
wyznaczonej strefy urbanizacji. 

Podsumowując, chłonność wyznaczonych w Studium Łomianek stref zadekretowanych pod rozwój 
strefy zurbanizowanej nie zostanie wyczerpana do 2050 r. Jeżeli zaludnianie gminy będzie zgodne 
z prognozami GUS, 37% chłonności tych obszarów, w dającej się przewidzieć przyszłości, nie zostanie 
skonsumowana. Kierując się art. 10 ust. 7 ustawy o planowaniu, podkreślona powyżej teza pozostaje 
aktualna zarówno w aspekcie perspektywy prognozy (30 lat), jak i wynoszącej 30% tolerancji 
wynikającej z niepewności procesów rozwojowych.  

Uwzględniając art. 9 ust. 3a ustawy o planowaniu, który stanowi, że Zmiana studium (…) wymaga 
dokonania, zarówno w części tekstowej jak i graficznej studium, zmian w odniesieniu do 
wszystkich treści, które w wyniku wprowadzonej zmiany przestają być aktualne, w szczególności 
zmian w zakresie określonym w art. 10 ust. 1., czyli między innymi potrzeb i możliwości gminy 
uwzględniających prognozy demograficzne, nie ma możliwości zgodnego z wymaganiami przepisów 
prawa przeprowadzenia zmiany Studium Łomianek w zakresie kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, która polegałaby na zwiększeniu łącznego areału stref zadekretowanych pod zabudowę 
mieszkaniową lub zwiększenia wskaźników zabudowy terenu w kierunku bardziej intensywnych.  

6.3. Analiza adekwatności planów miejscowych 
W toku sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie dokonuje się 

analizy maksymalnej chłonności terenów przeznaczonych w nich pod zabudowę. Szacunku chłonności, 
położonych na terenie gminy obszarów przeznaczonych w planach pod zabudowę, zgodnie z art. 10 ust. 5 
pkt 3 ustawy o planowaniu, należy natomiast dokonać w ramach opracowywania studium, bowiem art. 10 
ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy o planowaniu narzuca obowiązek uwzględnia uwarunkowań wynikających 
z bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano analizy rezerwy maksymalnej chłonności41 terenów, 
na których zgodnie z ustaleniami obowiązujących planów miejscowych możliwa jest realizacja zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

W pierwszej kolejności, w oparciu o analizę danych ewidencji gruntów i budynków (stan 1 stycznia 
2020 r.) oraz fotomapy z 2019 r., określono obszary, na których w chwili obecnej nie ma zabudowy. 
Pamiętać jednak należy, że w obowiązujących planach miejscowych wyznaczono wyłącznie podstawowy 
układ komunikacyjny, a co za tym idzie nie wszystkie działki mają zapewniony dostęp do drogi 
publicznej. W szczególności dotyczy to wiejskiej części gminy, gdzie większą część terenów 
przeznaczonych pod zabudowę stanowią niezabudowane działki. Tym samym możliwość realizacji 
zabudowy będzie uzależniona od wydzielenia niezbędnego układu dróg wewnętrznych. W literaturze 
fachowej42 podaje się, że tereny komunikacyjne w strukturze użytkowania osiedli mieszkaniowych 
powinny zajmować od 25% do 40%. Niemniej jednak udział terenów komunikacji w strukturze 
przeznaczenia obowiązujących planów miejscowych wynosi zaledwie 12,84%. Analiza planów 
miejscowych obowiązujących na terenach o wysokim stopniu zagospodarowania (Dąbrowa Leśna, 
Dąbrowa Rajska, Dąbrowa Zachodnia, Buraków, Łomianki Stare, Łomianki Centralne, Łomianki 
Powstańców, Dziekanów Bajowy) wykazała, że udział terenów przeznaczonych pod komunikację nie 

                                                
41 rozumianej jako możliwość lokalizowania nowej zabudowy 
42 „Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast” Jan Maciej Chmielewski; Oficyna Wydawnicza PW; 
Warszawa 2001; str. 96 
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przekracza 20%, a biorąc pod uwagę wyłącznie drogi dojazdowe i wewnętrzne, udział ten kształtuje się 
na poziomie 10-12%. Dla poszczególnych obszarów, na których w chwili obecnej nie ma zabudowy, 
oceniono więc konieczność wydzielenia dróg wewnętrznych i oszacowano ich udział w ogólnej 
powierzchni danego obszaru. 

Następnie na podstawie ustalonych w planach miejscowych minimalnych powierzchni nowo 
wydzielanych działek budowlanych, a w przypadku braku ustaleń w tym zakresie, na podstawie 
minimalnych powierzchni działek określonych dla procedury scaleń i podziałów, określono maksymalną 
liczbę gospodarstw domowych. W przypadku terenów, na których możliwa jest realizacja zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w różnych formach, do analizy przyjęto powierzchnię działki określoną 
dla zabudowy wolnostojącej.   

Tab. 32 Analiza rezerwy maksymalnej chłonności terenów przeznaczonych pod zabudowę 
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0,28 5% 0,01 200 100% 13 3 39
1,36 10% 0,14 210 100% 58 3 174

11,03 5% 0,55 250 100% 419 3 1 257
0,17 0% 0,00 400 100% 4 3 12

11,60 5% 0,58 500 100% 220 3 660
0,52 0% 0,00 600 100% 9 3 27
8,44 0% 0,00 700 100% 121 3 363

47,75 5% 2,39 800 100% 567 3 1 701
0,09 0% 0,00 900 100% 1 3 3
9,42 5% 0,47 1 000 100% 89 3 267

202,54 12% 24,30 1 200 100% 1 485 3 4 455
1,52 0% 0,00 1 500 100% 10 3 30

256,48 10% 25,65 2 000 100% 1 154 3 3 462
7,66 0% 0,00 2 500 100% 31 3 93
3,46 0% 0,00 5 000 100% 7 3 21
0,51 0% 0,00 300 50% 8 3 24
0,70 0% 0,00 500 70% 10 3 30
4,04 10% 0,40 800 70% 32 3 96
3,84 5% 0,19 800 50% 23 3 69
2,32 10% 0,23 1 000 70% 15 3 45
0,70 5% 0,04 1 000 50% 3 3 9
1,11 5% 0,06 1 200 50% 4 3 12

76,16 10% 7,62 3 000 100% 228 3 684
13,86 10% 1,39 5 000 100% 25 3 75
9,00 10% 0,90 10 000 100% 8 3 24

SUMA 1333,05 674,53 64,91 739 13 632

tereny zabudowy 
usługowo-
mieszkaniowej

59,38

tereny zabudowy 
zagrodowej

106,90

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

1166,77

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie pomiaru z ewidencji oraz planów miejscowych przy pomocy programu 
ArcView 

Wykonana analiza wskazuje, że tereny, na których możliwa jest realizacja zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zgodnie z ustaleniami planów miejscowych, pozwalają na osiedlenie się w gminie co 
najmniej 13 600 osób. W tym miejscu podkreślić należy, że minimalne powierzchnie działek przyjęto na 
najwyższym (wynikającym z ustaleń dla danego terenu) poziomie – dla zabudowy wolnostojącej. Nie 
można jednak nie wspomnieć o zjawisku obserwowanym od ponad dekady w różnych częściach gminy 
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polegającym na dogęszczania istniejącej zabudowy, a także intensyfikacji zabudowy na działkach 
niezabudowanych poprzez realizację intensywnej zabudowy bliźniaczej dwulokalowej. Tym samym 
można się spodziewać, że chłonność terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową będzie na 
znacznie wyższym poziomie, niż wykazuje to analiza rezerw. 

Biorąc pod uwagę wcześniejsze kalkulacje, chłonność ta w dającej się przewidzieć przyszłości nie 
zostanie wyczerpana, ponieważ maksymalna liczebność gminy jakiej można się spodziewać do 2050 r. 
wynosi niespełna 35 tys. [tab. 30] według bardzo optymistycznych założeń, że wzrosty liczebności 
mieszkańców Łomianek będą się utrzymywać dłużej niż w województwie mazowieckim i będą to 
wzrosty na bardzo wysokim poziomie. W praktyce bardziej realistyczne jest założenie, że populacja 
gminy nie przekroczy 33 tys. 

Tab. 33 Rezerwa chłonności terenów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę 
mieszkaniową 

rezerwa chłonności terenów 
przeznaczonych pod zabudowę

[liczba osób]

wskażnik rocznego 
wzrostu liczby ludności 

[osoby/rok]

okres potrzebny na 
wyczerpanie się 

chłonności 
[lata]

prognozowany rok 
wyczerpania się 

rezerw

13 600 260 52 2071
13 600 328 41 2060
13 600 335 41 2060
13 600 407 33 2052
13 600 428 32 2051
13 600 494 28 2047
13 600 516 26 2045  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS, UM w Łomiankach, Studium Łomianek 

Postępując analogicznie jak miało to miejsce dla Studium Łomianek, ale biorąc za podstawę dane 
wynikające z uchwalonych planów miejscowych, możliwe jest doszacowanie wielkości rezerw istniejącej 
chłonności.  Zakładając - wbrew oficjalnym prognozom, że przyrost liczby mieszkańców gminy będzie 
stały i nie wystąpi prognozowany po 2030 roku wzrost ujemny, to przyjmując roczny przyrost liczby 
ludności na poziomie założonym w oficjalnej prognozie demograficznej dla gminy Łomianki do 2030 r. 
[tab. 25], znajdujący się w przedziale 260-335 osób na rok, rezerwy terenów przeznaczonych pod 
zabudowę w planach miejscowych pokrywają zapotrzebowanie na okres ponad 40 lat (w przedziale od 41 
do 52 lat) – licząc od 2019 roku. 

W przypadku założenia, że w gminie będzie się utrzymywał rekordowy roczny wzrost liczby 
ludności jaki miał miejsce w roku 2019, według danych z Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miejskiego w Łomiankach, wynoszący 516 osób, istniejące rezerwy terenów budowlanych wystarczą na 
26 lat. 

Posługując się danymi z GUS, które wykazują roczny wzrost liczby ludności maksymalnie na 
poziomie 494 osób, istniejące w planach miejscowych rezerwy terenów budowlanych wystarczą na 28 lat. 

Biorąc natomiast pod uwagę wartości średnie rocznych przyrostów ludności od roku 2016, które 
w zależności od źródła informacji (UM, GUS) wynoszą od 328 do 428 osób/rok, istniejące rezerwy 
wystarczą odpowiednio na 32-41 lat, przy założeniu, że na niezmienionym poziomie pozostaną 
podstawowe wskaźniki intensywności zabudowy, zadekretowane w obowiązujących planach 
miejscowych, a nowopowstająca zabudowa będzie niemalże wyłącznie zabudową wolnostojącą. Każdy 
zmiana intensywności w kierunku większej niż aktualnie określona, będzie zwiększać chłonność terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 

Podsumowując, chłonność wyznaczonych w planach miejscowych terenów gdzie możliwa jest 
realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie zostanie wyczerpana do 2050 r. Jeżeli zaludnianie 
gminy będzie zgodne z prognozami GUS (nie przekroczy 30 030 osób), 26% chłonności tych obszarów, 
w dającej się przewidzieć przyszłości, nie zostanie skonsumowana. Wynika to z faktu, że dodając do 
aktualnej liczby ludności wynoszącej 27,2 tys. liczbę 13,6 tys. wynikającą z chłonności wolnych od 
zabudowy terenów, otrzymujemy liczbę 40,8 tys. osób. Maksymalna liczba ludności, jaką Łomianki 
osiągną wg. GUS to 30,03 tys.  Pozostaje chłonność 10,77 osób, która prawdopodobnie nigdy nie 
zostanie skonsumowana. 



ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY ŁOMIANKI W OKRESIE 2016-2019 
(KADENCJA 2019-2023) 

111 

7. DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY 

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. Burmistrz Łomianek wydał 385 decyzji 
ustalających warunki zabudowy, z czego 40% dotyczyło terenów miasta, a 60% wiejskiej części gminy. Co 
ciekawe, pomimo znacznych zmian w ilości wydanych decyzji, proporcje pomiędzy decyzjami 
o warunkach zabudowy wydanymi na obszarze miejskim i wiejskim gminy utrzymały się na identycznym 
poziomie w porównaniu do poprzedniej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym43. 

Tab. 34 Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w latach 2016-2019 

2016 2017 2018 2019 ogółem
decyzje pozytywne 118 83 31 4 236
decyzje odmowne 26 17 7 50
decyzje umarzające postępowanie 5 28 59 7 99

SUMA 149 128 97 11 385

liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowyrodzaj decyzji

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 

Wyk. 12 Udział wydanych decyzji o warunkach zabudowy na obszarze miejskim i wiejskim gminy 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 

Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy, z roku na rok wykazuje tendencję malejącą. 
Coroczny spadek liczby wydawanych decyzji jest konsekwencją sukcesywnego uchwalania planów 
miejscowych, a co za tym idzie znacznego wzrostu  pokrycia gminy obowiązującymi planami 
miejscowymi. 

                                                
43 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Łomianki w okresie 2009-2015 
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Wyk. 13 Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w porównaniu z powierzchnią 
obowiązujących planów miejscowych w poszczególnych latach 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 

Decyzje pozytywne stanowiły przeważającą część wydanych w analizowanym okresie decyzji 
o warunkach zabudowy. Aż jedna czwarta postępowań zakończona została umorzeniem. Głównym 
powodem wydania decyzji umarzających było uchwalenie w czasie trwania postępowań planów 
miejscowych obejmujących swoim obszarem nieruchomości objęte wnioskiem. Potwierdza to fakt, iż 
największa liczba decyzji umarzających postępowania została wydana w latach 2017 i 2018, w których 
uchwalono 23 plany miejscowe oraz 1 zmianę planu miejscowego. Najmniejszy udział spośród wydanych 
decyzji stanowiły decyzje odmowne. Głównym powodem ich wydawania był brak spełniania przesłanek 
określonych w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu, w tym brak tzw. dobrego sąsiedztwa, położenie na 
terenie wymagającym uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne, a także brak wykazania, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, jest 
wystarczające dla zamierzenia budowlanego. 

Wyk. 14 Udział poszczególnych rodzajów decyzji w wydanych decyzjach o warunkach zabudowy 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie tab. 34 
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Tab. 35 Analiza liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy w latach 2016-2019 na terenie 
poszczególnych sołectw i osiedli 

2016 2017 2018 2019
osiedle Buraków-Wrzosów 8 16 2 1
osiedle Dąbrowa Leśna 32 22 12 3
osiedle Dąbrowa Rajska 8 6 5 1
osiedle Dąbrowa Zachodnia 14 11 12
osiedle Łomianki Baczyńskiego
osiedle Łomianki Centralne
osiedle Łomianki Górne
osiedle Łomianki Majowe
osiedle Łomianki Pawłowo
osiedle Łomianki Powstańców
osiedle Łomianki Prochownia 6 14
osiedle Łomianki Stare
osiedle Łomianki Trylogia
osiedle Równoległa
sołectwo Dziekanów Bajkowy 14 11 10
sołectwo Dziekanów Leśny 9 8 5 1
sołectwo Dziekanów Nowy 10 12 11 1
sołectwo Dziekanów Polski 12 4 11 3
sołectwo Kiełpin 3 2 2
sołectwo Kępa Kiełpińska 16 8 5
sołectwo Łomianki Chopina 2 1 1
sołectwo Łomianki Dolne 11 9 11 1
sołectwo Sadowa 4 4 10

osiedle / sołectwo liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 
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Wyk. 15 Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy na terenie poszczególnych sołectw 
i osiedli 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie tab. 35 

Największa koncentracja wydanych decyzji o warunkach zabudowy dotyczyła osiedla Dąbrowa Leśna 
- aż 17,8% decyzji wydanych w analizowanym okresie. Jest to dość zrozumiałe biorąc pod uwagę fakt, iż 
tylko nieco ponad połowa powierzchni osiedla objęta została obowiązującymi planami miejscowymi. 
Znaczną ilość decyzji (choć blisko dwa razy mniejszą w porównaniu do osiedla Dąbrowa Leśna) wydano 
dla nieruchomości położonych w granicach osiedla Dąbrowa Zachodnia (9,6%), sołectw: Dziekanów 
Bajkowy (9,1%), Dziekanów Nowy (8,8%), Łomianki Dolne (8,3%), Dziekanów Polski (7,8%) i Kępa 
Kiełpińska (7,5%), a także osiedla Buraków-Wrzosów (7,0%). W analizowanym okresie najmniej decyzji 
o warunkach zabudowy wydano dla nieruchomości położonych w granicach sołectw Łomianki Chopina 
(1,0%) oraz Kiełpin (1,8%). 
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Tab. 36 Analiza liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy w latach 2016-2019 w rozbiciu na 
poszczególne funkcje i rodzaje inwestycji 

2016 2017 2018 2019 SUMA
B 98 71 61 5 235 87,69%
R 6 9 3 18 6,72%
L 2 1 4 7 2,61%

ZM 1 4 2 1 8 2,99%
B 1 4 1 6 66,67%
R 0 0,00%
L 1 1 11,11%

ZM 2 2 22,22%
B 2 6 8 80,00%
R 1 1 10,00%
L 0 0,00%

ZM 1 1 10,00%
B 15 10 8 3 36 65,45%
R 1 6 3 10 18,18%
L 2 2 3,64%

ZM 5 2 7 12,73%
B 2 3 2 7 100,00%
R 0 0,00%
L 0 0,00%

ZM 0 0,00%
B 10 9 2 1 22 81,48%
R 2 2 7,41%
L 2 2 7,41%

ZM 1 1 3,70%
B 1 4 1 6 66,67%
R 1 1 11,11%
L 0 0,00%

ZM 1 1 2 22,22%

zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna

zabudowa 
mieszkaniowa 
wielorodzinna

zabudowa
zagrodowa

zabudowa
usługowo-
mieszkaniowa

inna

liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy udział %

zabudowa 
gospodarcza, garaże, 
wiaty

zabudowa
usługowa, produkcyjna, 
magazynowa

rodzaj zabudowy rodzaj 
inwestycji

 
B – budowa, R – rozbudowa/nadbudowa/przebudowa, L – legalizacja, ZM – zmiana sposobu użytkowania 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 

Aż 83,12% wydanych w analizowanym okresie decyzji o warunkach zabudowy dotyczyło realizacji 
nowych inwestycji. Decyzje w zakresie rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy istniejących obiektów 
stanowiły 8,31% wydanych decyzji. Zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów budowlanych była 
przedmiotem 5,45% decyzji. 3,12% wydanych decyzji o warunkach zabudowy dotyczyło legalizacji 
wybudowanych wcześniej obiektów. 
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Wyk. 16 Udział poszczególnych funkcji zabudowy w wydanych decyzjach o warunkach zabudowy 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie tab. 36 

Wydane w latach 2016-2019 decyzje o warunkach zabudowy w przeważającej mierze dotyczyły 
inwestycji z zakresu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dość dużo decyzji, choć blisko pięciokrotnie 
mniej niż w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wydanych zostało dla inwestycji 
usługowych, produkcyjnych i magazynowych. Najmniej decyzji dotyczyło realizacji zabudowy zagrodowej. 



ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY ŁOMIANKI W OKRESIE 2016-2019 
(KADENCJA 2019-2023) 

118 

8. DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

W analizowanym okresie Burmistrz Łomianek wydał 64 decyzje ustalających lokalizację inwestycji 
celu publicznego, przy czym 45% decyzji dotyczyło obszaru miasta. 

Tab. 37 Liczba wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w latach 2016-2019 
2016 2017 2018 2019 SUMA

liczba wydanych decyzji 18 26 14 6 64  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 

Liczba wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, podobnie jak 
w przypadku decyzji o warunkach zabudowy, ulega systematycznemu zmniejszeniu ze względu na 
sukcesywne uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Wyk. 17 Udział wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze 
miejskim i wiejskim gminy 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 

Tab. 38 Analiza wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w latach 2016-
2019 w rozbiciu na rodzaje inwestycji 

2016 2017 2018 2019 SUMA
infrastruktura techniczna 16 24 14 6 60
infrastruktura drogowa 1 1
obiekty użyteczności publicznej 1 2 3

rodzaj inwestycji liczba decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcji celu publicznego

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 
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Wyk. 18 Udział poszczególnych rodzajów inwestycji w wydanych decyzjach ustalenie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie tab. 38 

Zdecydowana większość wydanych w latach 2016-2019 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego dotyczyła realizacji infrastruktury technicznej. W analizowanym okresie wydane zostały 
także decyzje dotyczące obiektów użyteczności publicznej - młodzieżowego ośrodka socjoterapii, 
publicznego przedszkola, świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw, oraz infrastruktury drogowej 
(oświetlenia ulicznego). 
Tab. 39 Analiza liczby wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w latach 
2016-2019 w rozbiciu na rodzaj infrastruktury technicznej 

2016 2017 2018 2019 SUMA
sieć wodociągowa i kanalizacyjna 4 8 12
sieć elektroenergetyczna 3 8 4 1 16
sieć gazowa 11 11 2 5 29
sieć telekomunikacyjna 2 1 3

rodzaj infrastruktury technicznej liczba decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcji celu publicznego

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 

Wyk. 19 Udział poszczególnych rodzajów inwestycji w wydanych decyzjach ustalenie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie tab. 39 

Blisko połowa wydanych w analizowanym okresie decyzji dotyczących realizacji infrastruktury 
technicznej określała warunki budowy sieci gazowych. Nieco ponad jedna czwarta decyzji dotyczących 
infrastruktury technicznej wydanych zostało dla realizacji sieci elektroenergetycznych. Natomiast jedną 
piątą decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej 
stanowiły decyzje dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
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9. WYPISY Z MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest jednym z podstawowych 
dokumentów niezbędnych do takich czynności jak: uzyskanie pozwolenia na budowę, podział czy 
scalenie działki. Stanowi on także źródło informacji na temat możliwości wykorzystania nieruchomości, 
przy chęci jej kupna czy sprzedaży. W przypadku braku planu miejscowego, wykonanie ww. czynności 
wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.  

Liczba wydanych wypisów i wyrysów z planów miejscowych jest jednym ze wskaźników 
charakteryzujących ruch budowlany i obrót nieruchomościami. Czas uzyskania wypisu i wyrysu z planu 
miejscowego nie przekracza kilku dni, natomiast postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej 
warunki zabudowy trwa kilka miesięcy. Uchwalanie planów miejscowych  znacznie skraca i upraszcza 
wspomniane wyżej czynności, co w efekcie przynosi wymierne korzyści właścicielom nieruchomości, 
które przekładają się na większe wpływy do budżetu gminy. 

Tab. 40 Liczba wypisów wydanych w latach 2016-2019 

2016 2017 2018 2019 ogółem
Osoby fizyczne i prawne 284 320 658 707 1969
Urząd Miejski 13 32 25 42 112
ZWiK Sp. z o.o. 5 18 9 7 39

SUMA 302 370 692 756 2120

wnioskodawca liczba wydanych wypisów

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. Burmistrz Łomianek wydał łącznie 2120 
wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Część wypisów została wydana do 
celów służbowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Łomiankach lub Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Łomiankach Sp. z o.o. 

Liczba wydanych wypisów z obowiązujących planów miejscowych, z roku na rok wykazuje 
tendencję rosnącą. Największy wzrost nastąpił w 2018 r., co było bezpośrednią konsekwencją uchwalenia 
w 2017 r. 10 planów miejscowych i 1 zmiany planu miejscowego, a w 2018 r. 13 planów miejscowych.  

Wyk. 20 Liczba wydanych wypisów w porównaniu z powierzchnią obowiązujących planów 
miejscowych w poszczególnych latach  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 
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Tab. 41 Liczba wydanych wypisów w latach 2016-2019 w rozbiciu na poszczególne plany 

2016 2017 2018 2019 SUMA
Zmiana MPZP terenu obejmującego obszar położony w Łomiankach przy ul. 
Wiślanej (obręb 2-03 działka 91/1, 91/2, 92) 2 2 4 4 12

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar 
położony we wsi Dąbrowa Gmina Łomianki 4 3 3 10

Zmiana MPZP gminy Łomianki zatwierdzonego przez Radę Miejską w 
Łomianki uchwałą nr XXVI/158/93 z dnia 24 marca 1993 r., polegająca na 
dopuszczeniu realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach 
nr ew. 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565 i 566 w 
obrębie 2-03 położonych przy ul. Granicznej oraz na korekcie proj. przebiegu 
drogi ozn. na rys. planu symb. 7.KDw.

1 1 1 3

MPZP "Stare Łomianki"* 56 58 64 61 239
MPZP Kiełpin* 39 29 34 38 140
MPZP "Kiełpin Poduchowny"* 30 28 29 36 123
MPZP "Łomianki Centrum" 48 49 53 65 215
MPZP "Sierakowska" 2 7 4 7 20
MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części 
osiedla Łomianki Pawłowo część A 25 15 24 18 82

MPZP "Chopina" 51 56 68 86 261
MPZP obszaru Sadowej Południe 30 31 19 30 110
MPZP "Lotników Alianckich" 8 14 21 8 51
MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części 
osiedla Łomianki Pawłowo część B 1 5 7 2 15

MPZP "Łomianki Prochownia" 1 13 7 12 33
MPZP rejonu Centrum Handlowego Auchan 1 14 11 7 33
MPZP obszaru szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym 3 2 5
MPZP "Jeziorna" 1 1 2
MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej 
części osiedla Buraków 6 9 13 28

MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części 
osiedla Buraków - etap I 8 22 16 46

MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap I 12 43 25 80
MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne - etap I 0 35 28 63
MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części 
osiedla Buraków - etap II 8 27 25 60

MPZP obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa 
Dziekanów Leśny 44 54 98

MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap II 30 23 53
MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedla Dąbrowa 
Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I 32 36 68

MPZP "Łomianki Śródmieście" 0
MPZP„Dziekanów Polski Południowy-Wschód” 9 13 22
MPZP „Dziekanów Polski Południowy-Zachód” 17 14 31
MPZP „Dziekanów Polski Północny-Wschód” 7 7 14
MPZP „Dziekanów Polski Północny-Zachód” 6 16 22
MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski 14 18 32
MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne - etap II 11 22 33
MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej 27 24 51
MPZP "Racławicka" 2 2
MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy - etap I 1 5 6
MPZP „Kiełpin Poduchowny część B” 2 3 5
MPZP  „Sierakowska Południe” - etap I 2 15 17
MPZP obszaru południowej części sołectwa Dziekanów Nowy oraz północnej 
części sołectwa Sadowa 5 17 22

Plany miejscowe, które utraciły moc 7 6 13

plan miejscowy liczba wypisów

 
* Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które obowiązują wraz z ich zmianami 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 
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Wyk. 21 Udział wydanych wypisów w zależności od roku uchwalenia planów miejscowych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie tab. 41 
Największa koncentracja wydanych wypisów dotyczyła planów miejscowych uchwalonych przed 2016 r., 
w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Chopina”, „Stare Łomianki” 
oraz „Łomianki Centrum”. Wśród planów uchwalonych po 2016 r. najczęściej wypisów wydawano 
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy 
oraz części sołectwa Dziekanów Leśny, a także z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap I.  
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10. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODROWANIU TERENU W OPARCIU O FOTOMAPY 

Przy okazji opracowania fotomapy dla Łomianek, firma MGGP Aero Sp. z o. o. wykonała analizę 
zmian w zagospodarowaniu terenu w okresie od 2015 do 2019 r. W wyniku porównania opracowanej 
w czerwcu 2019 r. fotomapy z archiwalną fotomapą z 2015 r., wskazane zostały faktyczne zmiany 
w zagospodarowaniu terenu, w tym zmiany w zabudowie. 

Tab. 42 Analiza zmian w zabudowie na terenie poszczególnych sołectw i osiedli 

mieszkalnych innych
osiedle Buraków-Wrzosów 27 3 4
osiedle Dąbrowa Leśna 110 5 4
osiedle Dąbrowa Rajska 6 2
osiedle Dąbrowa Zachodnia 37 3
osiedle Łomianki Baczyńskiego
osiedle Łomianki Centralne 8 4
osiedle Łomianki Górne 11 3 2
osiedle Łomianki Majowe 5 3 1
osiedle Łomianki Pawłowo 1
osiedle Łomianki Powstańców 1 14 1
osiedle Łomianki Prochownia 28 4 7
osiedle Łomianki Stare 16 1 1
osiedle Łomianki Trylogia 10 1
osiedle Równoległa
sołectwo Dziekanów Bajkowy 23 2 1
sołectwo Dziekanów Leśny 29 4
sołectwo Dziekanów Nowy 22 7 7
sołectwo Dziekanów Polski 15 4 1
sołectwo Kiełpin 61 6 3
sołectwo Kępa Kiełpińska 23 4
sołectwo Łomianki Chopina 180 1
sołectwo Łomianki Dolne 85 10 1
sołectwo Sadowa 21 2 3
SUMA 718 82 38

osiedle / sołectwo rozebranych

liczba budynków
nowopowstałych

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 
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Wyk. 22 Ilość nowopowstałych i rozebranych budynków w poszczególnych sołectwach i osiedlach 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie tab. 42 

W latach 2015-2019 wybudowano 800 budynków, w tym 718 o funkcji mieszkalnej. Z tej liczby 
tylko 36,4% budynków powstało w mieście. 38 budynków uległo rozbiórce, w tym 57,9% 
umiejscowionych było na terenie miasta.   

Największe zainteresowanie inwestycyjne odnotowano na terenie sołectwa Łomianki Chopina, gdzie 
liczba nowopowstałych budynków stanowi aż 22,63% budynków wybudowanych w analizowanym 
okresie. Bardzo dużo nowych budynków powstało również na terenie osiedla Dąbrowa Leśna – 14,38% 
budynków wybudowanych w analizowanym okresie. Znaczny ruch budowlany odnotowano również na 
terenie sołectw: Łomianki Dolne (11,88%) i Kiełpin (8,38%).  

Znaczna część nowopowstających obiektów (w szczególności na terenie sołectwa Łomianki 
Chopina) to powtarzalne budynki mieszkalne dwulokalowe wznoszone przez deweloperów na 
niewielkich działach wydzielonych z dotychczasowej parcelacji rolniczej. Obsługa komunikacyjna 
odbywa się głównie drogami wewnętrznymi o szerokości nie przekraczającej 6 m i miniosiedla cierpią na 
dotkliwy brak miejsc parkingowych, powodujący przeniesienie parkowania na drogi publiczne, głównie 
ul. Chopina.  Koncentracja ruchu budowlanego w obrębie sołectw: Łomianki Chopina, Łomianki Dolne i 
Kiełpin wynika z faktu, iż grunty te są tańsze, a co za tym idzie dużo bardziej dostępne niż te na terenie 
miasta. Inwestowaniu sprzyja również fakt stopniowego uzbrajania tych terenów oraz uchwalenie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których istnienie znacznie skraca proces 
uzyskania pozwolenia na budowę. Należy jednak zaznaczyć, że najbardziej niefunkcjonalne 
komunikacyjnie miniosiedla powstały nie w oparciu o plany miejscowe, lecz wydawane licznie w latach 
2004-2015 decyzje wz. Inwestorów ani nabywców budynków nie zraża fakt położenia tych gruntów na 
obszarach narażonych na zalanie w przypadku przerwania wałów przeciwpowodziowych.  

Słabszy ruch budowlany panuje w granicach miasta. Bez wątpienia wpływ na ten stan rzeczy ma 
z jednej strony niska dostępność niezabudowanych działek, a z drugiej ceny ziemi, która jest wyższa niż 
na peryferyjnie położonych gruntach wiejskiej części gminy. W mieście ruch budowlany rozkłada się 
dość równomiernie po obu stronach ulicy Kolejowej (drogi krajowej nr 7). Po północnej stronie powstało 
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łącznie 140 budynków z czego najwięcej na osiedlach Buraków-Wrzosów i Łomianki Prochownia. Warto 
podkreślić, że cały odnotowany ruch budowlany opierał się na ustaleniach obowiązujących planów 
miejscowych. Po południowej stronie drogi krajowej, w granicach osiedli Dąbrowa Leśna, Dąbrowa 
Rajska, Dąbrowa Zachodnia, ruch budowlany kształtował się na poziomie 161 nowopowstałych 
budynków. Odnotowane w analizowanym okresie inwestycje były realizowane zarówno w oparciu 
o obowiązujące plany miejscowe, jak też o decyzje o warunkach zabudowy. 

Relatywnie dużo nowych budynków mieszkalnych powstało na terenie osiedla Dąbrowa Leśna – 
najbezpieczniejszej i najatrakcyjniejszej, zarówno pod względem krajobrazowym jak i urbanistycznym, 
części miasta. Ruch budowlany dotyczył głównie intensywnych form, takich jak zabudowa szeregowa 
i bliźniacza realizowana przez developerów na małych działkach (250-300 m2), zazwyczaj w oparciu 
o decyzje wz. Zauważalna jest również tendencja do dogęszczania zabudowy na działkach o powierzchni 
1500 – 3000 m2 z istniejącym starodrzewiem, pierwotnie zajmowanych przez wolnostojące budynki 
mieszkalne. Prowadzi to do degradacji walorów krajobrazowych osiedla, a także do niszczenia 
historycznej parcelacji miasta-ogrodu o rodowodzie sięgającym 1930 r. Działania te mogą doprowadzić 
do utraty wartości nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie tego rodzaju inwestycji.  



ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY ŁOMIANKI W OKRESIE 2016-2019 
(KADENCJA 2019-2023) 

127 



ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY ŁOMIANKI W OKRESIE 2016-2019 
(KADENCJA 2019-2023) 

128 

11. PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANALIZY 

Aktualność studium i planów wyznaczana jest, z jednej strony, stanem prawnym, tj. obowiązującymi 
przepisami ustawowymi i rozporządzeniami oraz aktami prawnymi o charakterze wewnętrznym, które 
organy gminy muszą uwzględniać przy sporządzaniu studium i planów miejscowych, a także ustaleń 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Z drugiej strony aktualność studium i planów 
można oceniać w kontekście zgodności z faktycznym stanem zagospodarowania terenów gminy. Analiza 
tych dwóch wyznaczników aktualności studium i planów jest obowiązkiem organu wykonawczego, 
wynikającym z przejawiającej się w art. 32 ustawy o planowaniu zasady ciągłości planowania. 

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego podkreśla się, że nieaktualność studium lub 
planów związana jest przede wszystkim z późniejszymi zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym 
gminy, a więc zmianami w stanie faktycznym, a nie prawnym. Tym samym o stwierdzeniu nieaktualności 
planu lub studium przeważać powinno wystąpienie nowych okoliczności faktycznych związanych 
z zagospodarowaniem przestrzennym, a więc nieaktualność wobec istniejącego stanu faktycznego. 

Z przeprowadzonych w niniejszym opracowaniu analiz wynikają następujące wnioski: 

I. w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Łomianki 

Zawarta w rozdziale 3.3 analiza zgodności Studium Łomianek z przepisami wykazała, że 
dokument w przeważającym stopniu wyczerpuje zakres rzeczowy określony w przepisach ustawy o 
planowaniu oraz powiązanego z nią rozporządzenia. Stwierdzone braki w dziale uwarunkowań 
rozwoju (wymagania art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. c i d oraz częściowo art. 10 ust. 1 pkt 5 i 7 lit. a) są 
konsekwencją zmian przepisów jakie nastąpiły od momentu przyjęcia dokumentu.  

Wprawdzie Studium Łomianek nie zawiera rozdziału jednoznacznie zgodnego z art. 10 ust. 1 pkt 
7 ustawy o planowaniu, to przy ustalaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego wzięto pod 
uwagę uwarunkowania, o których mowa w przywołanym przepisie, bowiem zostały one uwzględnione 
i przeanalizowane w innych rozdziałach elaboratu Studium Łomianek. 

Zakres Studium Łomianek uznać należy za zgodny z duchem aktualnie obowiązujących 
przepisów, mimo pewnych niezgodności literalnych, które jednak nie przesadzają o konieczności 
zmiany kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Co więcej, nie występują przesłanki 
prawne, które obligują organy gminy do natychmiastowego dostosowania dokumentu  do 
obowiązujących przepisów. 

Należy podkreślić, iż zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu w studium 
uwzględnia się uwarunkowania wynikające z kwestii wylistowanych w punktach 1-15. Rozpoznanie i 
aktualizacja uwarunkowań odbywa się natomiast poprzez sporządzanie materiałów planistycznych, o 
których mowa w §2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zakresu projektu studium - opracowania, analizy, 
prognozy i studia sporządzone na potrzeby projektu studium, a także opracowania, koncepcje, 
projekty, plany i programy dotyczące obszaru objętego projektem studium, sporządzone na podstawie 
przepisów odrębnych. Zgodnie z §3 rozporządzenia w sprawie zakresu projektu studium dane zawarte 
w materiałach planistycznych, sporządzonych na potrzeby projektu studium, powinny być aktualne na 
dzień przekazania tego projektu do opiniowania i uzgodnienia, natomiast dane zawarte w materiałach 
planistycznych sporządzonych na podstawie przepisów odrębnych, wykorzystywane na potrzeby 
projektu studium, powinny być aktualne na dzień przystąpienia do sporządzania tego projektu.  

Od  momentu uchwalenia Studium Łomianek nie poddano aktualizacji żadnych materiałów 
planistycznych. Brak więc podstaw do stwierdzenia, że uwarunkowania rozwoju gminy, w 
szczególności uwarunkowania środowiskowe, społeczne czy demograficzne, uległy zasadniczej 
zmianie względem stanu ujętego w Studium Łomianek. Dopiero opracowanie (aktualizacja) 
materiałów planistycznych oraz sporządzenie nowych specjalistycznych opracowań problemowych 
pozwoli na stwierdzenie, że doszło do zmiany stanu faktycznego uwarunkowań w zakresie, który 
wymaga zmiany kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

Przeprowadzona w rozdziałach 2.4 i 2.5 analiza zgodności Studium Łomianek z dokumentami 
programowymi skali regionalnej (Planem zagospodarowania przestrzennego województwa 
mazowieckiego) i lokalnej (Strategią rozwoju gminy Łomianki na lata 2016-2030) wykazała, że choć 
Studium Łomianek zostało uchwalone przed przyjęciem obydwu tych dokumentów, nie występują 
istotne rozbieżności mające wpływ na kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. Podkreślić 
należy, że w przyjętym w grudniu 2018 r. PZPWM nie dokonano kluczowych zmian w kierunkach 
rozwoju przestrzennego, odnoszących się do obszaru gminy Łomianki, względem wcześniej 
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obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. Strategia 
rozwoju gminy powstawała zaś równolegle ze Studium Łomianek, a co za tym idzie cele rozwoju 
przestrzennego określone w Studium Łomianek zostały sformułowane zgodnie z celami 
strategicznymi przyjętymi w Strategii rozwoju gminy. 

Zawarta w rozdziale 3.2 analiza konsumpcji obszarów wskazanych w Studium Łomianek pod 
rozwój strefy urbanizacji wykazała, że praktycznie na wszystkich strefa funkcjonalnych, dla których 
pożądane i najbardziej uzasadnione jest uchwalenie planów, plany miejscowe obowiązują - stopień 
pokrycia przekracza 90%, z wyjątkiem strefy 6.3 (osiedla Dąbrowa Leśna i Dąbrowa Zachodnia). We 
wszystkich strefach funkcjonalnych przewidzianych w Studium Łomianek pod urbanizację (strefa 2.2 
i strefy 4-8) istnieją rezerwy terenów przeznaczonych pod budownictwo, ale aktualnie jeszcze nie 
zabudowanych. Rezerwy te wynoszą od niespełna 20% w strefie 7, do 67% w strefie 5.2. W strefie 
6.3, ze względu na brak planu miejscowego, na 35% powierzchni strefy trudno precyzyjnie określić 
poziom rezerw. 

Przedstawiona w rozdziale 6.2 analiza adekwatności Studium Łomianek do procesów 
demograficznych pokazała, że chłonność wyznaczonych w Studium Łomianek stref funkcjonalnych 
zadekretowanych pod rozwój strefy zurbanizowanej (szacowana na liczbę ok. 41,3 tys. mieszkańców) 
nie zostanie wyczerpana do 2050 r., ponieważ maksymalna liczebność gminy jakiej można się 
spodziewać do 2050 r. wynosi niespełna 35 tys. Jeżeli zaludnianie gminy będzie zgodne z prognozami 
GUS (nie przekroczy 30 030 osób), 37% chłonności tych obszarów, w dającej się przewidzieć 
przyszłości, nie zostanie skonsumowana. 

Powyższe skłania do stwierdzenia, iż w pierwszej kolejności należy rozważyć zmianę Strategii 
rozwoju gminy, dostosowując cele strategiczne do rozpoznanego problemu z jakim gmina będzie 
musiała zmierzyć się w najbliższym czasie – nadpodaży gruntów budowlanych. Dopiero później 
należy modyfikować Studium Łomianek, tak by umożliwiało realizację nowej strategii. Należy przy 
tym zauważyć, że kierunki zagospodarowania przestrzennego zostały zadekretowane w Studium 
Łomianek bardzo elastycznie, a co za tym idzie nie każda zmiana Strategii rozwoju gminy musi 
pociągać za sobą konieczność zmiany Studium Łomianek. 

Podkreślić również należy, że zmiana kierunków zagospodarowania przestrzennego ustalonych w 
Studium Łomianek, mająca na celu zwiększenie intensywności zabudowy obszarów wskazanych pod 
rozwój strefy urbanizacji (czy to przez zwiększenie wskaźników zabudowy terenu czy wprowadzenie 
bardziej intensywnych form zabudowy), co wskazywane jest w ponad połowie wniosków w sprawie 
zmiany Studium Łomianek, jest nieuzasadniona i niemożliwa zgodnie z wymogami obowiązujących 
przepisów prawa, z uwagi na zidentyfikowane procesy demograficzne. 

Należy się również liczyć z tym, że przy każdej zmianie Studium Łomianek, powstanie 
obowiązek zbilansowania potrzeb i możliwości rozwoju gminy, w wyniku czego może wystąpić 
konieczność weryfikacji zasięgu obszarów wskazanych pod rozwój strefy urbanizacji oraz 
powierzchni terenów przewidzianych pod zabudowę, do poziomu wynikającego z prognozy 
demograficznej oraz możliwości finansowych gminy w uzbrajaniu terenu i realizacji infrastruktury 
społecznej. 

II. w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze 
gminy 

Blisko 95% powierzchni gminy, dla której pożądane, niezbędne i najbardziej uzasadnione jest 
uchwalenie planów, pokryte zostało obowiązującymi planami miejscowymi, a co za tym idzie 
niemalże w całości zrealizowane zostało postanowienie Studium Łomianek w odniesieniu do 
obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić plany. 

Zawarta w rozdziale 4.5 analiza zgodności planów miejscowych z przepisami pokazała, że plany 
miejscowe sporządzone i uchwalone przed 2003 r. (poz. 1-3 w tab. 17 oraz poz. 1-3 tab. 7) wykazują 
nieaktualność, zarówno ze względu na niespójność z obowiązującym stanem prawny wynikającym 
z ustawy o planowaniu oraz powiązanych z nią ustaw i rozporządzeń, jak również ze względu na 
rozbieżności z istniejącym stanem faktycznym. Zauważyć jednak należy, że plany te objęte są 
sporządzanymi projektami planów, a tym samym zostaną wyeliminowane z obrotu prawnego 
w momencie podjęcia przed Radę Miejską uchwał w sprawie uchwalenia sporządzanych planów 
miejscowych. 

Przeprowadzona w rozdziale 4.5 analiza zgodności planów miejscowych z przepisami wykazała, 
że plany miejscowe oraz zmiany planów miejscowych uchwalone w latach 2008-2015 (poz. 5-11 
tab. 17) mają uchybienia natury legislacyjnej w konfrontacji z aktualnym stanem prawnym – wymogi 
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ustawy o planowaniu oraz powiązanych z nią ustaw i rozporządzeń nie są w pełni uwzględnione. Co 
ważniejsze, w planach tych występują rozbieżności z istniejącym stanem faktycznym. 

Zidentyfikowane niespójności i rozbieżności stanowią podstawę do stwierdzenia częściowej 
nieaktualności oraz konieczności zmiany tekstu następujących planów miejscowych: Kiełpin (poz. 5 
tab. 7), „Kiełpin Poduchowny” (poz. 6 tab. 7), „Łomianki Centrum” (poz. 7 tab. 7), „Sierakowska” 
(poz. 8 tab. 7), „Chopina” (poz. 9 tab. 7), obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina 
i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część A (oz. 10 tab. 7) oraz zmian planów miejscowych 
Kiełpin (poz. 11 tab. 7) i „Kiełpin Poduchowny” (poz. 13 tab. 7). 

Wykonana w rozdziale 4.1 ocena skutków wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej 
Południe (poz. 2 w tab. 8) wykazała, że ilość oraz zakres stwierdzonych nieważności, w szczególności 
zakres w jakim stwierdzono nieważność części tekstowej i graficznej planu miejscowego, może 
powodować problemy z czytelnością i jednoznacznością ustaleń planu miejscowego, a co za tym idzie 
z jego realizacją. 

Mając na uwadze powyższe, a także zidentyfikowane rozbieżności i niespójności z aktualnym 
stanem prawnym i istniejącym stanem faktycznym, zasadne jest stwierdzenie nieaktualności planu 
miejscowego obszaru Sadowej Południe (poz. 12 tab. 7). Jednocześnie wskazać należy na konieczność 
wyeliminowania z obrotu prawnego tego planu miejscowego, poprzez sporządzenie nowego 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe. 

Zawarta w rozdziale 4.5 analiza zgodności planów miejscowych z przepisami wykazała, iż plany 
miejscowe uchwalone w latach 2016-2018 (poz. 12-39 tab. 17), a także plan miejscowy „Stare 
Łomianki” z uwagi na uchwaloną w 2017 r. zmianę (poz. 4 tab. 17), wykazują zasadniczą spójność 
z aktualnym stanem prawnym. Nie stwierdzono również rozbieżności z istniejącym stanem 
faktycznym. Tym samym plan miejscowy „Stare Łomianki” (poz. 4 tab. 7) oraz plany miejscowe 
i zmiana planu miejscowego uchwalone w latach 2016-2018 (poz. 14-42 tab. 7), mimo drobnych wad, 
uznać należy za aktualne i nie wymagające szybkiej zmiany lub aktualizacji. 

Dla dobra mieszkańców oraz z myślą o ułatwieniu pracy służbom architektonicznym, 
pracownikom Urzędu Miejskiego oraz jednostek budżetowych, a także z uwagi na wydane 
rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Mazowieckiego oraz wyroki Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie (wykazane w tab. 8), niezbędne jest przygotowanie i ogłoszenie 
tekstów jednolitych wszystkich planów miejscowych, które uległy zmianie w wyniku stwierdzonych 
nieważności, przyjęcia zmian tych planów oraz uchwalenia innych planów miejscowych. 

Zawarta w rozdziale 4.3 analiza konsumpcji terenów przeznaczonych w obowiązujących planach 
miejscowych pod zabudowę wykazała, że we wszystkich rodzajach terenów przeznaczonych pod 
zabudowę istnieją rezerwy terenów aktualnie wolnych od zabudowy. Udział rezerw w poszczególnych 
funkcjach jest bardzo różny - od 20,3% dla zabudowy usługowo-mieszkaniowej, do 92,6% dla 
zabudowy zagrodowej. W przypadku terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (stanowiącej 
70% wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowę) rezerwy stanowią nieco ponad 48%. 
Generalnie blisko 50% terenów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę, aktualnie jest 
wolne od zabudowy. Zwraca również uwagę niski udział terenów obecnie użytkowanych jako drogi 
(tereny komunikacyjne) oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Terenów urządzonych 
i zakwalifikowanych w ewidencji gruntów jako użytek drogowy jest  niespełna 1,7%. Jeszcze gorsza 
sytuacja występuje w realizacji terenów służących wypoczynkowi i rekreacji, w tym publicznych 
terenów zieleni. Udział terenów zakwalifikowanych jako rekreacyjno-wypoczynkowe nie przekracza 
1% terenów mieszkaniowych. 

Mając powyższe na względzie, zauważyć należy, że obowiązujące plany miejscowe mogą 
przyczyniać się do rozpraszania zabudowy oraz pogłębić uwidoczniony problem wyprzedzającej 
realizacji zabudowy w stosunku do budowy infrastruktury technicznej i drogowej, w szczególności 
w sołectwach Kępa Kiełpińska, Łomianki Dolne oraz Dziekanów Polski. 

Przedstawiona w rozdziale 6.3 analiza adekwatności planów miejscowych do procesów 
demograficznych pokazała, że na terenach aktualnie wolnych od zabudowy, na których możliwa jest 
realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z ustaleniami planów miejscowych, 
może osiedlić się co najmniej 13 600 osób, przy czym z uwagi na obserwowane od ponad dekady 
zjawisko dogęszczania istniejącej zabudowy, a także intensyfikacji zabudowy na działkach 
niezabudowanych poprzez realizację intensywnej zabudowy bliźniaczej dwulokalowej, można się 
spodziewać, że liczba ta może być znacznie wyższa. Chłonność wyznaczonych w planach 
miejscowych terenów gdzie możliwa jest realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie 
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zostanie wyczerpana do 2050 r., ponieważ maksymalna liczebność gminy jakiej można się spodziewać 
do 2050 r. wynosi niespełna 35 tys. Jeżeli zaludnianie gminy będzie zgodne z prognozami GUS (nie 
przekroczy 30 030 osób), 26% chłonności tych obszarów, w dającej się przewidzieć przyszłości, nie 
zostanie skonsumowana. 

Powyższe skłania do stwierdzenia, iż ewentualna aktualizacja planów miejscowych powinna być 
podyktowana zwiększeniem udziału publicznych terenów zieleni, poprzez przeznaczenie lasów 
prywatnych i gruntów rolnych pod wolne od zabudowy przestrzenie publiczne - tereny zieleni, 
rozszerzeniem układu drogowego, poprzez wyznaczenie nowych dróg publicznych i wewnętrznych 
niezbędnych do obsługi komunikacyjnej działek budowlanych w poszczególnych kwartałach 
zabudowy wyznaczonych w planach miejscowych, a także wyznaczeniem terenów zabudowy 
usługowej do realizacji zadań własnych gminy. Podkreślić również należy, że zmiana planów 
miejscowych uwzględniająca wnioski mieszkańców dotyczące zmiany przeznaczenia gruntów 
rolnych, likwidacji dróg czy intensyfikacji zabudowy prowadziłaby do zwiększenia istniejącej 
chłonności terenów i tak znacznie przeszacowanej w stosunku do prognoz demograficznych. 

Z uwagi na znaczną liczbę wniosków dotyczących wprowadzenia zmian w układzie drogowym 
ustalonym obowiązującymi planami miejscowymi, wskazane jest opracowanie analizy układu 
drogowego (istniejącego i projektowanego planami) wraz z prognozą ruchu na najbliższe lata. Analiza 
powinna uwzględniać ocenę skutków ewentualnego uwzględnienia zgłoszonych wniosków oraz dać 
wskazania jakościowej poprawy obsługi transportowej terenów zurbanizowanych (w tym pożądanej 
gęstości dróg publicznych i wewnętrznych oraz ich parametrów). 

W celu bilansowania kosztów realizacji ustaleń obowiązujących planów miejscowych należy 
rozważyć zmianę stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wyniku urządzenia lub modernizacji drogi albo po stworzeniu warunków do 
podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej, a także określenie 
stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
w wyniku podziału. 

III. w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będących w trakcie 
sporządzania 

Zawarta w rozdziale 5 ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych wykazała, że 
prace nad 6sześcioma projektami planów będących w różnych fazach opracowania (poz. 1, 3-6 i 9 
tab. 23), należy kontynuować i ukończyć tak szybko jak pozwala na to procedura formalno-prawna 
oraz możliwości organizacyjnie Urzędu. 

Z uwagi na brak możliwości kontynuowania procedury planistycznej niezbędne jest podjęcie 
uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Kiełpin (poz. 2 tab. 23) oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Chopina jednostka A” (poz. 8 tab. 23). Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Kasztanowa” (poz. 7 tab. 23) przeszedł wszystkie fazy sporządzania planu i powinien 
zostać skierowany na sesję Rady Miejskiej. 
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12. WIELOLETNI PROGRAM SPORZĄDZANIA I UCHWALANIA PLANÓW 
MIEJSCOWYCH 

Podstawowym założeniem konstruowania wieloletniego programu sporządzania i uchwalania 
planów miejscowych jest – zgodnie z polityką w zakresie planowania przestrzennego zapisaną w Studium 
Łomianek – zamiar przyjęcia planów dla całego obszaru gminy, z wyłączeniem Kampinoskiego Parku 
Narodowego (bez terenu szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym), rezerwatu przyrody „Jezioro 
Kiełpińskie” oraz koryta Wisły. 

Zamierzenie to w znacznym stopniu (w 94,71%) zostało już zrealizowane, jednak w dalszym ciągu 
priorytetem powinno być zakończenie procedur formalno-prawnych będących w toku. 

W celu racjonalnego wykonania powyższych założeń, zaleca się następujące etapy podejmowania 
procedur planistycznych: 

ETAP I - uchwalenie planów miejscowych dla całego obszaru gminy, z wyłączeniem Kampinoskiego 
Parku Narodowego (bez terenu szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym), rezerwatu 
przyrody „Jezioro Kiełpińskie” oraz koryta Wisły 

 dokończenie procedur formalno-prawnych sześciu planów będących w trakcie sporządzania: 
• MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy – etap II, 
• MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – etap II, 
• MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedla Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa 

Leśna – etap II, 
• MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedla Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa 

Leśna – etap III, 
• MPZP „Sierakowska Południe” – etap II, 
• MPZP „Pancerz i Centrum Handlowe Auchan”; 

 sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, dla których 
w wyniku wydanych rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Mazowieckiego oraz wyroków 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono nieważność części tekstowej 
oraz graficznej: 
• teren oznaczony symbolem MN12 w MPZP „Łomianki Prochownia”, 
• tereny oznaczone symbolem ZD1 i ZD2 w MPZP „Jeziorna”, 
• teren oznaczony symbolem MNZL w MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia 

oraz południowej części osiedla Buraków - etap I, 
• teren oznaczony symbolem KDD5 w MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – etap I, 
• teren oznaczony symbolem MN29, w zakresie działki o nr ew. 273 z obrębu 143205_4.0023, 

w MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – etap I, 
• teren oznaczony symbolem MNZL w MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – etap II; 

 sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 86/1, 
89/2 i 710 z obrębu 143205_4.0021. 

ETAP II – wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1461) 

 przygotowanie i ogłoszenie tekstów jednolitych planów miejscowych, które uległy zmianie 
w wyniku przyjęcia zmian tych planów, rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Mazowieckiego, 
wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz uchwalenia innych planów 
miejscowych. 

ETAP III – wyeliminowanie z planów miejscowych uchybień natury legislacyjnej 
 sporządzenie nowego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej 

Południe; 
 sporządzenie całościowych zmian44 planów miejscowych uchwalonych w latach 2008-2015: 

• MPZP Kiełpin, 
• MPZP „Kiełpin Poduchowny”, 
• MPZP „Łomianki Centrum”, 

                                                
44 Zmianą planu w rozumieniu niniejszej analizy jest zmiana tekstu planu bez zmiany załącznika graficznego – 
rysunku planu 
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• MPZP „Sierakowska”, 
• MPZP „Chopina”, 
• MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki 

Pawłowo część A; 
 sporządzenie zmian planów miejscowych uchwalonych po 2016 r. w niezbędnym zakresie. 

ETAP IV – doprecyzowanie jakościowe obowiązujących planów miejscowych 
 sporządzenie planów miejscowych dla poszczególnych kwartałów zabudowy wyznaczonych 

w obowiązujących planach miejscowych w sołectwach Dziekanów Polski, Dziekanów Nowy, Kępa 
Kiełpińska, Kiełpin oraz Łomianki Dolne w celu rozszerzenia układu drogowego i przestrzeni 
publicznych oraz wyznaczenia terenów zabudowy usługowej do realizacji zadań własnych gminy; 
o kolejności przystąpienia do sporządzania planów  decydować powinna: 
 liczba wydawanych wypisów z planów miejscowych w danym kwartale, 
 liczba podziałów nieruchomości dokonywanych w danym kwartale, 
 liczba pozwoleń na budowę wydawanych w danym kwartale, 
 liczba wniosków o zmianę obowiązujących planów miejscowych.
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