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I. Wprowadzenie 
 
Przedmiotem opracowania jest: 

 analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Stromiec; 
 ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych w gminie Stromiec; 

 analiza wniosków w sprawie sporządzania planów miejscowych w gminie Stromiec. 
Wnioski z tych analiz i oceny, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293 z późn. zm.), stanowią podstawę do 
sformułowania: 

 oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy 
Stromiec; 

 ewentualnego sformułowania wieloletniego programu sporządzania planów 
miejscowych w gminie Stromiec stosownej uchwały rady gminy odnośnie aktualności 
tych opracowań; 

 projektu uchwały rady gminy w sprawie oceny aktualności planów miejscowych i 
studium, o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

Podstawą opracowania niniejszego dokumentu jest przepis artykułu 32 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wg którego w celu oceny 
aktualności studium i planów miejscowych „wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów 
miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z 
uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67 oraz 
wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego”.  

W związku z powyższym Wójt Gminy Stromiec dokonuje oceny zachodzących zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym przynajmniej raz w kadencji. Niniejsza analiza została dokonana w 
oparciu o przepisy aktualne na dzień sporządzenia tego opracowania i obejmuje okres od 
sporządzenia obowiązującego dokumentu studium. Niniejsza analiza nie ocenia czy do kumenty 
planistyczne były zgodne z prawem lub aktualne na dzień ich sporządzenia. Wyniki przeprowadzonej 
oceny aktualności przedstawione zostały w formie opisowej i graficznej. 
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II. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Stromiec 
 

1. Demografia  
Gmina Stromiec to gmina wiejska o powierzchni 156 km2, należąca do województwa 

mazowieckiego, na terenie powiatu białobrzeskiego. Stanowi 24,4% powierzchni powiatu i 0,44% 
powierzchni województwa. Na podstawie danych GUS z końca 2019 r. zamieszkiwało ją 5 628 osób, 
co stanowi 16,8% liczby ludności powiatu białobrzeskiego i 0,10% ogólnej liczby ludności w 
województwie.  

Gęstość zaludnienia dla gminy wynosząca 36 os./km² jest znacznie mniejsza niż w powiecie gdzie 
kształtuje się na poziomie 53 os./km². W tym samym okresie tj. pod koniec 2019 roku w woj. 
mazowieckim gęstość zaludnienia wynosiła 152 os./km². W latach 2010-2019 następował powolny 
spadek liczby ludności. Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w 2019 r w gminie wyniosła -4,6 
w powiecie -4,2 w województwie 3,66. Saldo migracji wewnętrznych na koniec 2019 r wyniosło -29 
osób, saldo migracji zagranicznych 0. W 2019 roku odnotowano w gminie dodatni przyrost naturalny 
(0,18 na 1000 ludności). 
 
Wykres 1: Liczba ludności gminy Stromiec w latach 2003 -2019 (Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
danych z GUS): 

 
 

W ogólnej liczbie ludności na koniec 2019 r. 48,6% stanowiły kobiety, a 51,4% mężczyźni, 
współczynnik feminizacji w 2019 r wyniósł 95.  
 
Tabela 1. Liczba mieszkańców, struktura płci 2019 r (Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS ) 

 Ogółem mężczyźni kobiety 
Województwo mazowieckie 5 423 168 2 595 023 2 828 145 
Powiat białobrzeski 33 410 16 869 16 541 
Gmina Stromiec 5 628 2 893 2 735 
 
Wykres 2: Struktura płci w gminie Stromiec z latach 2003-2019 (Źródło: Opracowanie własne na podstawie 

danych z GUS): 
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Tabela 2. Liczba mieszkańców, struktura płci, (Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS)  

rok ogółem mężczyźni  kobiety 

2003 5731 2891 2840 

2004 5693 2882 2811 

2005 5641 2849 2792 

2006 5634 2852 2782 

2007 5610 2841 2769 

2008 5640 2862 2778 

2009 5611 2841 2770 

2010 5758 2921 2837 

2011 5775 2936 2839 

2012 5738 2924 2814 

2013 5713 2908 2805 
2014 5690 2905 2785 

2015 5668 2892 2776 

2016 5645 2876 2769 

2017 5633 2885 2748 

2018 5654 2890 2764 

2019 5628 2893 2735 
 

Na koniec 2019 r. 63,3% ludności gminy stanowi ludność w wieku produkcyjnym, 19,7% w wieku 
przedprodukcyjnym a 17,1% to ludność w wieku poprodukcyjnym. W latach 2003-2019 odnotowano 
spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym i 
poprodukcyjnym. 

 
Tabela 3. Struktura wieku  (Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS)  

 
rok 

ludność w wieku 

przedprodukcyj
nym 

produkcyjnym produkcyjnym 
mobilnym 

produkcyjnym 
niemobilnym 

poprodukcyjny
m 

2003 1655 3144 - - 932 

2004 1591 3168 - - 934 

2005 1537 3197 - - 907 

2006 1482 3267 - - 885 

2007 1436 3300 - - 874 

2008 1420 3353 - - 867 

2009 1383 3367 2165 1202 861 
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2010 1356 3502 2278 1224 900 

2011 1309 3557 2319 1238 909 

2012 1240 3599 2333 1266 899 

2013 1207 3611 2339 1272 895 

2014 1172 3619 2339 1280 899 

2015 1150 3610 2320 1290 908 

2016 1121 3618 2336 1282 906 

2017 1110 3605 2319 1286 918 

2018 1126 3574 2280 1294 954 

2019 1106 3561 2278 1283 961 

 
Tabela 4. Wskaźniki obciążenia demograficznego (Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS)  

rok ludność w 
wieku 

nieprodukcyjny

m na 100 osób 
w wieku 

produkcyjnym 

ludność w 
wieku 

poprodukcyjny

m na 100 osób 
w wieku 

produkcyjnym 

ludność w 
wieku 

poprodukcyjny

m na 100 osób 
w wieku 

przedprodukcyj
nym 

odsetek osób w 
wieku 65 lat i 

więcej w 

populacji 
ogółem 

współczynnik 
obciążenia 

demograficzneg

o osobami 
starszymi 

2003 82.3 29.6 56.3 - 23.8 

2004 79.7 29.5 58.7 - 23.7 

2005 76.4 28.4 59.0 - 23.1 

2006 72.5 27.1 59.7 - 22.1 

2007 70.0 26.5 60.9 - 21.1 

2008 68.2 25.9 61.1 - 20.1 

2009 66.6 25.6 62.3 - 19.6 

2010 64.4 25.7 66.4 13.1 19.1 

2011 62.4 25.6 69.4 13.2 19.2 

2012 59.4 25.0 72.5 13.2 19.0 

2013 58.2 24.8 74.2 13.2 18.9 

2014 57.2 24.8 76.7 13.4 19.0 

2015 57.0 25.2 79.0 13.6 19.4 

2016 56.0 25.0 80.8 13.6 19.4 

2017 56.3 25.5 82.7 13.7 19.5 

2018 58.2 26.7 84.7 14.0 20.1 
2019 58.0 27.0 86.9 14.2 20.4 

 

Tabela 5. Ludność wg grup wieku i płci 2019 r (Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS) 

grupa wiekowa kobiety mężczyźni ogółem 

0-14 440 483 923 

0-4 155 167 322 
5-9 128 159 287 

10-14 157 157 314 

15-19 152 164 316 

20-24 198 217 415 

25-29 228 276 504 

30-34 204 257 461 

35-39 186 213 399 

40-44 172 194 366 

45-49 185 199 384 

50-54 161 163 324 

55-59 181 183 364 

60-64 164 211 375 

65-69 130 158 288 

70 i więcej 334 175 509 



 - 8 - 
 

70-74 103 70 173 

75-79 67 47 114 

80-84 65 30 95 

85 i więcej 99 28 127 
 

1. Przestrzenne rozmieszczenie ludności   
Gmina wiejska Stromiec administracyjne podzielona jest na 23 sołectwa, tworzy ją 34 

miejscowości i 2019 r. liczyła 5632 mieszkańców (ewidencja ludności UG Stromiec). Największy 
odsetek, ok. 17% ludności skupiony jest w Stromcu. Jednocześnie liczba ludności w tej miejscowości 
na przestrzeni lat 1988-2019 wzrosła o 338 osób. W ostatnich latach obserwuje się jednak 
wyhamowanie tego trendu. Biorąc łącznie pod uwagę całą gmina notuje natomiast spadek liczby 
ludności z 5987 w roku 1988 do 5632 w roku 2019. Największą liczbę ludności odnotowano w roku 
1996. Gmina liczyła wówczas 6039 mieszkańców. Spośród pozostałych miejscowości największą 
liczbę ludności mają kolejno Podlesie Duże (779 osób) oraz Dobieszyn (430 osób). Przyrost ludności 
zanotowały miejscowości Stromiec (+338 osób), Podlesie Duże (+87 osób), Dobieszyn (+42 osób) i 
Małe Boże (+3 osoby). 

Zaprezentowane dane świadczą o postępującej koncentracji ludności w ośrodku gminnym, a 
także o zainteresowaniu osiedlaniem się w rejonach dobrze skomunikowanych z układem 
zewnętrznym lub posiadających perspektywę takiego skomunikowania, w tym za pomocą kolei.  

 
Tabela 6: Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych sołectwach Gminy Stromiec: 

Sołectwo 1988 1996 2016 2017 2018 2019 zm. 1988-

2019 

Biała Góra 80 52 58 57 57 56 -24 
Bobrek 270 307 262 260 263 263 -7 

Bobrek Kolonia 353 342 339 340 339 338 -15 

Boska Wola 312 261 248 243 247 252 -60 

Boże 252 226 195 197 200 200 -52 

Dobieszyn 388 400 430 435 436 430 42 

Ducka Wola 208 135 102 99 99 98 -110 

Kolonia Sielce 204 224 193 196 194 201 -3 

Krzemień 160 104 80 78 77 74 -86 

Ksawerów 
Nowy 

136 217 100 103 103 97 -39 

Ksawerów Stary 304 320 281 289 277 270 -34 

Lipskie Budy 240 198 153 142 141 142 -98 

Małe Boże 189 187 195 192 192 192 3 

Marianki 187 175 150 148 150 152 -35 

Niedabyl 219 212 200 210 214 209 -10 

Olszowa 
Dąbrowa 

196 179 129 131 131 132 -64 

Piróg 232 173 151 150 150 145 -87 

Podlesie Duże 692 810 786 769 783 779 87 

Pokrzywna 171 144 103 106 108 111 -60 

Sielce 145 136 125 127 128 132 -13 

Stromiec 647 851 987 993 995 985 338 

Stromiecka 
Wola 

259 247 252 252 249 249 -10 

Sułków 143 139 133 130 128 125 -18 

Razem: 5987 6039 5652 5648 5661 5632 -355 

Razem (tekst): 6095 5991      
Różnica -108 48      
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Wykres 3: Zmiana liczby ludności w poszczególnych miejscowościach - lata 1988-2019 (Źródło: Opracowanie 

własne na podstawie ewidencji ludności UG Stromiec) 

 

 
2. Struktura gospodarki 

Na koniec 2019 r. w gminie Stromiec zarejestrowanych w systemie REGON było ogółem 360 
podmiotów gospodarczych, z tego: w sektorze prywatnym 345, co stanowi 95,8% ogółu 
zarejestrowanych podmiotów, natomiast w sektorze publicznym 12, tj. 3,3% ogółu zarejestrowanych. 
W badanym okresie nastąpił spadek bezwzględnej liczby podmiotów gospodarczych, jak również w 
przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Spadek ten odzwierciedlony jest także w jeszcze wyraźniejszym 
zmniejszaniu się liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.  Krótkotrwała zmiana 
tego trendu wystąpiła ok. 2017 r., jednak nie zmienia to ogólnego obrazu gminy, która dla osób 
zatrudnionych poza rolnictwem jest w większym stopniu miejscem zamieszkania niż prowadzenia 
działalności gospodarczej. W badanym okresie, wg danych publikowanych przez GUS, nie były 
rejestrowane żadne nowe podmioty w sektora publicznego.  
 
Tabela 7: Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów własnościowych (Źródło: Opracowanie własne wg 
danych GUS): 

rok ogółem sektor prywatny sektor publiczny 

2003 450 438 12 

2004 439 426 13 

2005 442 429 13 

2006 441 428 13 

2007 436 423 13 

2008 419 406 13 

2009 284 271 13 

2010 285 272 13 

2011 278 265 13 

2012 280 267 13 

2013 294 281 13 

2014 304 291 13 
2015 361 346 13 

2016 364 350 13 

2017 369 355 13 

2018 345 331 12 

2019 360 345 12 

 



 - 10 - 
 

Tabela 8: Podmioty gospodarki narodowej wskaźniki (Źródło: Opracowanie własne wg danych GUS):  

rok podmioty wpisane do 

rejestru REGON na 10 
tys. ludności 

jednostki nowo 

zarejestrowane w 
rejestrze REGON na 10 

tys. ludności 

jednostki wykreślone z 

rejestru REGON na 10 
tys. ludności 

2003 785 - - 

2004 771 - - 

2005 784 - - 

2006 783 - - 

2007 777 - - 

2008 743 - - 

2009 506 44 200 

2010 495 33 35 

2011 481 40 47 

2012 488 35 29 

2013 515 61 35 

2014 534 53 47 
2015 637 121 25 

2016 645 57 46 

2017 655 60 46 

2018 610 53 99 

2019 640 69 35 

 
Tabela 9: Podmioty gospodarki narodowej wskaźniki (Źródło: Opracowanie własne wg danych GUS):  

rok osoby fizyczne 
prowadzące działalność 
gospodarczą na 100 tys. 

osób w wieku 

produkcyjnym 

osoby fizyczne 
prowadzące działalność 
gospodarczą na 1000 

ludności 

podmioty na 1000 
mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 

2003 13 009 71 143.1 

2004 12 500 70 138.6 
2005 12 449 71 138.3 

2006 12 152 70 135.0 

2007 11 848 70 132.1 

2008 11 154 66 125.0 

2009 7 039 42 84.3 

2010 6 768 41 81.4 

2011 6 438 40 78.2 

2012 6 418 40 77.8 

2013 6 785 43 81.4 

2014 6 936 44 84.0 

2015 7 618 49 100.0 

2016 7 546 48 100.6 

2017 7 739 50 102.4 

2018 7 778 49 96.5 

2019 8 144 52 101.1 

 
Tabela 10: Podmioty nowo zarejestrowane wg grup sekcji PKD2007 (Źródło: Opra cowanie własne wg danych 
GUS): 

rok ogółem rolnictwo, 

leśnictwo, 
łowiectwo i 

rybactwo 

przemysł i 

budownictwo 

pozostała 

działalność 

2009 25 3 10 12 

2010 19 0 5 14 



 - 11 - 
 

2011 23 2 7 14 

2012 20 0 5 15 

2013 35 1 12 22 

2014 30 1 6 23 

2015 69 25 15 29 

2016 32 10 6 16 

2017 34 0 11 23 

2018 30 0 12 18 

2019 39 3 12 24 

 
Tabela 11: Podmioty nowo zarejestrowane wg sektorów własnościowych (Źródło: Opracowanie własne wg 
danych GUS): 

rok podmioty gospodarki 
narodowej ogółem 

sektor publiczny - 
ogółem 

sektor prywatny - 
ogółem 

2009 25 - 25 

2010 19 - 19 

2011 23 - 23 

2012 20 - 20 

2013 35 - 35 

2014 30 - 30 

2015 69 - 62 

2016 32 - 30 

2017 34 - 33 
2018 30 - 29 

2019 39 - 37 

 
Tabela 12: Podmioty nowo zarejestrowane wg sektorów własnościowych – sektor prywatny (Źródło: 
Opracowanie własne wg danych GUS): 

rok sektor prywatny 

 ogółem osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą 

fundacje stowarzyszenia i 
organizacje społeczne 

2009 25 23 1 1 

2010 19 18 0 1 

2011 23 22 0 1 

2012 20 20 0 0 

2013 35 35 0 0 

2014 30 28 0 1 

2015 62 36 0 1 

2016 30 23 0 1 

2017 33 31 0 1 

2018 29 27 0 0 

2019 37 34 0 2 
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Wykres 4: Udział podatków dochodowych i rolnego w dochodach budżetu gminy - lata 2003-2019 (Źródło: 

Opracowanie własne na podstawie danych GUS): 

 
Dane statystyczne dla całego obszaru gminy potwierdzają stabilizację dotychczasowego, 

rolniczego profilu gospodarczego. Świadczy o tym głownie spadek liczby podmiotów gospodarczych 
w sektorze pozarolniczym i niewielki wzrost udziału dochodów budżetu gminy z tytułu podatków od 
pozarolniczej działalności gospodarczej . Sama analiza trendów w tym zakresie nie daje zatem 
przesłanek do prognozowania istotnego zapotrzebowania na tereny produkcyjno -usługowe pod 
nowe inwestycje. 

 
3. Mieszkalnictwo 

 Na koniec 2019 r. w gminie Stromiec było 1983 mieszkania, co daje 352,3 mieszkania na 1000 
mieszkańców, a przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania wynosi 83,6m2. Analiza 
statystyczna wykazuje stałą tendencję poprawy warunków mieszkaniowych, osiąganą poprzez 
modernizację lub wymianę istniejącej tkanki mieszkaniowej, przy czym głównie dotyczy to zabudowy 
mieszkaniowej w gospodarstwach rolnych. Wyżej wymienione wskaźniki systematycznie rosły w 
badanym okresie i obecnie nie odbiegają one znacząco od odpowiednich wskaźników dla gmin 
wiejskich województwa (337,5 mieszkań na 1000 mieszkańców na terenach wiejskich województwa i 
350 na terenach wiejskich powiatu białobrzeskiego oraz 72,4 m2 przeciętnej powierzchni mieszkania 
na terenach wiejskich województwa i 83,7 m2 na terenach wiejskich powiatu białobrzeskiego.  
Wielkość i standard zasobu mieszkaniowego gminy wyrażony w tych wskaźnikach nie daje zatem 
przesłanek do stwierdzenia znaczącego deficytu gminy w tym zakresie, który winien być wzięty pod 
uwagę przy prognozowaniu zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie Stromiec. 
Większe znaczenie będzie miała poprawa standardów wyposażenia mieszkań, dostępności do 
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infrastruktury i ewentualne nowe trendy w osadnictwie, wynikające np. z zagrożeń epidemiczny ch, 
czy poprawy skomunikowania obszaru gminy z układem zewnętrznym.  
 
Tabela nr 13: Zasoby mieszkaniowe w gminie Stromiec  (Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 
GUS): 

rok izby mieszkania powierzchnia użytkowa mieszkań [m2] 

1995 4855 1559 100295 

1996 4973 1580 102832 

1997 5031 1587 103997 

1998 5195 1613 107696 

1999 5220 1616 108203 

2000 5251 1620 108741 

2001 5359 1635 111884 

2002 5892 1687 132084 

2003 6146 1731 137644 

2004 6178 1737 138427 

2005 6201 1742 138975 

2006 6238 1748 139717 

2007 6273 1755 140410 

2008 6380 1776 142885 

2009 6467 1792 144816 
2010 6805 1858 151068 

2011 6840 1865 151901 

2012 6894 1873 153117 

2013 6978 1888 154981 

2014 7077 1906 157096 

2015 7151 1920 158766 

2016 7249 1942 161095 

2017 7302 1953 162191 

2018 7362 1966 163740 

2019 7445 1983 165856 

 
Wykres 5: Powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie Stromiec (Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
danych z GUS) 
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 Tabela nr 14: Zasoby mieszkaniowe gminy Stromiec - wskaźniki  (Źródło: Opracowanie własne na podstawie 

danych GUS): 

rok mieszkania 
na 1000 
mieszkańcó

w 

przeciętna 
liczba izb w 1 
mieszkaniu 

przeciętna 
liczba osób 
na 1 izbę 

przeciętna 
liczba osób 
na 1 

mieszkanie 

przeciętna 
powierzchnia 
użytkowa 1 

mieszkania 

przeciętna 
powierzchnia 
użytkowa 

mieszkania 
na 1 osobę 

2003 302.0 3.55 0.93 3.31 79.5 24.0 

2004 305.1 3.56 0.92 3.28 79.7 24.3 

2005 308.8 3.56 0.91 3.24 79.8 24.6 

2006 310.3 3.57 0.90 3.22 79.9 24.8 

2007 312.8 3.57 0.89 3.20 80.0 25.0 
2008 314.9 3.59 0.88 3.18 80.5 25.3 

2009 319.4 3.61 0.87 3.13 80.8 25.8 

2010 322.7 3.66 0.85 3.10 81.3 26.2 

2011 322.9 3.67 0.84 3.10 81.4 26.3 

2012 326.4 3.68 0.83 3.06 81.7 26.7 

2013 330.5 3.70 0.82 3.03 82.1 27.1 

2014 335.0 3.71 0.80 2.99 82.4 27.6 

2015 338.7 3.72 0.79 2.95 82.7 28.0 

2016 344.0 3.73 0.78 2.91 83.0 28.5 

2017 346.7 3.74 0.77 2.88 83.0 28.8 

2018 347.7 3.74 0.77 2.88 83.3 29.0 

2019 352.3 3.75 0.76 2.84 83.6 29.5 

 
Wykres 6: Zasoby mieszkaniowe wybrane wskaźniki w gminie Stromiec (Źródło: Opracowanie własne na 
podstawie danych z GUS) 

 
Tabela 15: Standardy zasobów mieszkaniowych (Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS):  

rok wodociąg ustęp 

spłukiwany 

łazienka centralne 

ogrzewanie 

gaz sieciowy 

2003 940 757 781 787 0 

2004 946 763 787 793 0 
2005 951 768 792 797 0 

2006 957 774 798 803 0 

2007 964 781 805 810 0 

2008 985 802 826 831 0 

2009 1 001 818 842 847 0 
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2010 1 338 1 250 1 192 959 1 

2011 1 345 1 257 1 199 966 1 

2012 1 353 1 265 1 207 974 1 

2013 1 368 1 280 1 222 989 1 

2014 1 386 1 298 1 240 1 007 1 

2015 1 400 1 312 1 254 1 021 1 

2016 1 422 1 334 1 276 1 043 1 

2017 1 433 1 345 1 287 1 054 1 

2018 1 449 1 358 1 300 1 067 0 

 
Tabela 16: Mieszkania wyposażone w instalacje w % ogółu mieszkań (Źródło: Opracowanie własne na 
podstawie danych GUS): 

rok instalacje 

wodociąg [%] łazienka [%] centralne ogrzewanie 
[%] 

2003 54.3 45.1 45.5 

2004 54.5 45.3 45.7 

2005 54.6 45.5 45.8 

2006 54.7 45.7 45.9 

2007 54.9 45.9 46.2 

2008 55.5 46.5 46.8 

2009 55.9 47.0 47.3 

2010 72.0 64.2 51.6 

2011 72.1 64.3 51.8 

2012 72.2 64.4 52.0 

2013 72.5 64.7 52.4 

2014 72.7 65.1 52.8 

2015 72.9 65.3 53.2 

2016 73.2 65.7 53.7 

2017 73.4 65.9 54.0 

2018 73.7 66.1 54.3 

 

4. Ruch budowlany 
Zgodnie z przepisami art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, analiza niniejsza dokonywana jest „…z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w 
rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, …”. Ze względu na specyficzną sytuację gminy 
Stromiec, w których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzony dla 
całego obszaru gminy, niniejsza analiza nie uwzględnia decyzji o warunkach zabudowy ani decyzji o 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, ponieważ nie były one wydawane, a cały ruch inwestycyjny 
odbywał się na podstawie ustaleń ww. planów. Ze względu na brak danych z ww. rejestrów, ocenę 
zmian w zagospodarowaniu oparto na decyzjach w sprawach indywidualnych z zakresu pozwoleń na 
budowę i zgłoszeń inwestycji niewymagających udzielania takiej zgody i skonfrontowano z analizą 
danych statystycznych w zakresie: trendów demograficznych i gospodarczych oraz zagospodarowania 
w gminie. 
 
Tabela 17: Roboty budowlane w budynkach mieszkalnych w gminie Stromiec w latach 2009 -2019  (Źródło: 

Opracowanie własne na podstawie danych GUS): 
rok ogółem nowe budynki 

mieszkalne 

nowe budynki 

mieszkalne 
jednorodzinne 

przebudowa 

(adaptacja) 
budynków 

rozbudowa 

budynków 

2009 16 16 16 0 0 

2010 7 7 7 0 0 

2011 10 10 10 0 0 

2012 14 14 14 0 0 
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2013 18 18 18 0 0 

2014 21 21 21 0 0 

2015 18 17 17 0 1 

2016 24 24 24 0 0 

2017 13 13 13 0 0 

2018 15 14 14 1 0 

2019 18 18 18 0 0 

 
Tabela 18. Liczba pozwoleń na budowę w latach 2016 - 2020 (Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
danych z UG) 

Obręb 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020 

Bia ła  Góra  0 0 0 2 2 4 
Bobrek 1 0 2 0 0 3 

Boska Wola  2 2 1 1 2 8 

Boże  1 0 1 0 1 3 
Byki  2 2 0 2 0 6 

Dobieszyn 0 0 0 5 0 5 

Ducka Wola  0 0 0 1 2 3 

Grabowy Las  2 0 3 3 3 11 
Kolonia  Bobrek 0 6 5 1 0 12 

Kolonia  Sielce  1 0 0 1 2 4 
Krzemień  1 0 0 1 2 4 

Ksawerów Nowy 2 0 0 0 1 3 

Ksawerów Stary 2 1 1 0 1 5 

Lipskie Budy 0 1 1 0 1 3 

Małe Boże  0 1 0 2 1 4 
Marianki  0 0 2 0 0 2 

Matyldzin 0 0 0 1 0 1 

Nętne  0 3 0 0 0 3 
Nowa Wieś-Ignacówka  1 0 0 0 1 2 

Olszowa Dąbrowa  0 0 1 0 1 2 
Piróg 0 2 0 4 0 6 

Pokrzywna  1 2 2 1 0 6 

Sielce 0 1 1 2 2 6 
Stromiec 8 5 5 9 7 34 

Stromiec Podles ie  3 3 2 1 3 12 

Sułków 0 0 1 0 1 2 

Wola  Stromiecka  2 1 1 0 2 6 
Zabagnie  0 1 1 1 1 4 

Razem 29 31 30 38 36 164 

 
Tabela 19. Liczba pozwoleń na budowę w latach 2016 - 2020 wg funkcji 

Funkcja obiektów Liczba pozwoleń Udział 
[%] 

biurowe 1 0,6 

drogi 1 0,6 

fermy 1 0,6 

garaże 1 0,6 

gospodarcze rolnictwa 21 12,8 

handlowo-usługowe 1 0,6 

infrastruktura techniczna 29 17,7 

mieszkalne 97 60,2 

produkcyjne 3 1,8 

usług publicznych 2 1,2 

 
Tabela 20. Liczba pozwoleń na budowę w latach 2016 - 2020 wg rodzaju robót budowlanych  

Rodzaj robót budowlanych Liczba pozwoleń 
budowa 157 
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nadbudowa 5 
odmowa 5 
przebudowa 10 
przebudowa dachu 1 
remont 1 
rozbiórka 14 
rozbudowa 23 
uchylenie 1 
umorzenie 9 
wniesiony sprzeciw 19 
zmiana 8 
pozostałe 1 
 

W badanym okresie wydano 164 pozwolenia na budowę, z czego najwięcej w miejscowości 
gminnej Stromiec (36) oraz miejscowościach Stromiec Podlesie (12), Kolonia Bobrek (12) i Grabowy 
Las (11). 

W liczbie ogólnej pozwoleń na budowę wydanych w latach 2016 – 2020,  60,2% stanowiły 
pozwolenia dotyczące realizacji budynków mieszkalnych, 17,7% to pozwolenia w zakresie realizacji 
infrastruktury technicznej, 12,8 – pozwolenia na budowę obiektów gospodarczych dla rolnictwa, 
pozostałe to nieliczne obiekty produkcyjne i usługowe. 

Liczba pozwoleń na budowę nie stanowi o pełnej charakterystyce ruchu budowlanego, ponieważ 
nie wszystkie inwestycje, dla których pozwolenia takie zostały wydane zostaną zrealizowane , a część 
inwestycji zrealizowanych nie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. Dodatkowe dane o ruchu 
budowlanym uzyskano zatem na podstawie wpisów do ewidencji gruntów i budynków w okresie 
2005-2020 r. 

Badając przestrzenny rozkład ruchu budowlanego na lokalizacji budynków wpisanych do ewidencji 
(tabela 22) największy przyrost odnotowany był także w miejscowości gminnej S tromiec. Tu 
zrealizowano (wpisano do EGiB) około 19% wszystkich inwestycji w gminie. Wśród nich dominowały 
budynki mieszkalne (65). Na drugim miejscu pod tym względem klasyfikuje się obręb Biała Góra (15% 
wszystkich inwestycji) z realizacją 61 budynków mieszkalnych, a na kolejnych obręby Boska Wola i 
Podlesie (z 8% udziałem i odpowiednio 30 i 25 nowymi budynkami mieszkalnymi).  Wg danych EGiB w 
obrębie Stromca realizowano również najwięcej (27) budynków gospodarczych w zabudowie 
zagrodowej. Na drugim miejscu uplasował się obręb Stromiec Podlesie (14 nowych budynków).  Nowe 
obiekty przemysłowe (4) oddano w obrębie Biała Góra a obiekty usługowo-handlowe w Stromcu (6). 

Obręby o najmniejszej liczbie nowych budynków wpisanych do EGiB to Marianki i Zabagnie (po 2 
budynki) oraz Nowa Wieś-Ignacówka, Pietrusin i Sułków (po 3 budynki).  

Rozmieszczenie nieruchomości, dla których wydane były pozwolenia na budowę oraz 
nieruchomości, na których zlokalizowane były obiekty oddane do użytkowania w badanym okresie, 
zilustrowano na odpowiednich załącznikach graficznych nr 1 i 2. Natomiast ruch budowalny 
oszacowany na podstawie daty wpisu do ewidencji gruntów i budynków, zilustrowano graficznie na 
załączniku nr 3. 

Zastrzec należy, że źródło, jakim jest ewidencja gruntów i budynków, umożliwia analizę informacji 
pozyskiwanych na skutek aktualizacji danych ewidencyjnych, która nie następuje na bieżąco. Nie 
oddaje ona zatem faktycznego stanu zabudowy w każdym roku.  
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Tabela 21. Budynki wpisane do ewidencji gruntów i budynków w latach 2005 - 2019 (Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z EGiB Starostwa Powiatowego  w 
Białobrzegach): 

 Biurowe Handlowo-
usługowe 

Mieszkalne Niemieszkalne (pozostałe) Produkcyjno-
usługowe 

Przemysł. Silosy, magazyny Transport i 
łączność 

ROK Liczba Pow. Liczba Pow. Liczba Pow. Liczba Pow. Liczba Pow. Liczba Pow. Liczba Pow. Liczba Pow. 

2005   4 547 38 6903 7 663 18 1465 3 137   1 24 
2006     2 250   1 20       

2007     2 261   4 455       

2008     12 2043 2 80 5 317       
2009     3 376 1 73       1 17 

2010   1 48 90 13947 8 272 49 5829   1 341 4 70 

2011     20 4188 2 56 18 1089     1 41 

2012     22 3966 5 97 13 786       
2013   1 178 16 2523   13 1532     1 20 

2014     20 3819 1 127 4 382       

2015     19 2890 1 77 4 1053 1 170   1 62 
2016     28 4163 1 48 9 999       

2017     11 1698   5 390     1 26 

2018     18 2528 1 65 1 109       
2019 1 1094   31 6021   3 758       

2020     3 728           

Łącznie 1 1094 6 773 335 56304 29 1558 147 15184 4 307 1 341 10 260 

 

Wykres 7: Liczba budynków wpisanych do EGiB w latach 2005-2019 (Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z EGiB Starostwa Powiatowego  w Białobrzegach): 
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Tabela 22: Ruch budowlany w latach 2005-2019 w podziale na obręby ewidencyjne. (Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z EGiB Starostwa Powiatowego  w 
Białobrzegach): 
 Biurowe Handlowo-

usługowe 
Mieszkalne Niemieszkalne 

(pozostałe) 
Produkcyjno-

usługowe i 
gospodarcze dla 

rolnictwa 

Przemysłowe Silosy, 
magazyny 

Transport i 
łączność 

OBRĘB Liczba Pow. Liczba Pow. Liczba Pow. Liczba Pow. Liczba Pow. Liczba Pow. Liczba Pow. Liczba Pow. 
BIAŁA GÓRA     61 6376 9 372 2 75 4 307   6 126 

BOBREK     4 846   7 855       

BOSKA WOLA     30 5296 4 163 6 273     1 62 
BOŻE     6 1097 1 65 6 159       

BYKI     2 342 1 27 2 118       

DOBIESZYN     15 3117 1 77 11 535       
DUCKA WOLA     6 1063   3 321     1 24 

GRABOWY LAS 1 1094   3 661   5 197       

KOLONIA BOBREK     9 1583   7 782       
KOLONIA SIELCE     11 2044 1 58 4 123       

KRZEMIEŃ     19 1576 5 246 3 892       

KSAWERÓW NOWY     5 1220           

KSAWERÓW STARY     10 1746   4 393       
LIPSKIE BUDY     3 365   1 26       

MAŁE BOŻE     8 1066   5 1767       

MARIANKI     2 326           
NĘTNE     5 1135   1 46       

NIEDABYL     8 2879 4 502 9 3759       

NOWA WIEŚ-IGNACÓWKA     1 141   2 180       
OLSZOWA DĄBROWA     4 342   3 79       

PIETRUSIN     1 308   2 81       

PIRÓG     10 2006   9 564       
POKRZYWNA     5 406   2 269       

SIELCE     7 625   5 115       

STROMIEC   6 773 65 13510 3 48 27 1889   1 341   
STROMIEC PODLESIE     25 4647   14 924     2 48 

SUŁKÓW     1 184   2 382       

WOLA STROMIECKA     7 972   5 380       

ZABAGNIE     2 425           
Łącznie 1 1094 6 773 335 56304 29 1558 147 15184 4 307 1 341 10 260 
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Wykres 8: Wykres 2: powierzchnia użytkowa budynków wpisanych do EGiB w latach 2005 -2019 (Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z EGiB Starostwa 

Powiatowego  w Białobrzegach): 
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III. Ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych w gminie Stromiec  
 
Ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych w ramach niniejszego opracowania może 

być dokonana pod kątem: 
1) wdrażania kierunków polityki przestrzennej wyrażonych w obowiązującym studium uikzp gminy 

Stromiec; 
2) stwierdzonych potrzeb sporządzania lub aktualizacji obowiązujących mpzp;  
3) realizacji wniosków w sprawie zmiany lub sporządzenia mpzp, jakie wpłynęły w analizowanym 

okresie. 
 
Ad. 1: Obszar gminy Stromiec w 100% pokryty jest obowiązującymi miejscowymi planami 
przestrzennymi. Taki stopień pokrycia mpzp wynika głownie z przyjęcia w 2003 r. miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stromiec, który w całości realizuje ustalenia 
obowiązującego studium uwarukowani i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stromiec, przyjętego uchwałą nr VII/55/99 Rady Gminy Stromiec z dn. 29.04.1999 r. Biorąc pod 
uwagę powyższe stwierdzić należy, że dotychczasowe działania w zakresie opracowania mpzp w pełni 
zrealizowały dotychczasową, gminną politykę przestrzenną w zakresie ustalania zasad zabudowy i 
zagospodarowania przestrzennego, wyrażoną w obowiązującym dokumencie Studium. 
 
Ad. 2: Gmina Stromiec nie dokonywała dotychczas kompleksowych ocen aktualności posiadanych 
dokumentów planistycznych. W szczególności nie przeprowadzała analiz i ocen na podstawie 
przepisów art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym. Nie posiada także wieloletniego programu sporządzania mpzp. Nie ma zatem 
przesłanek do oceny postępów w sporządzaniu planów miejscowych z punktu widzenia dotychczas 
stwierdzonych przez gminę potrzeb w tym zakresie.  

 
Ad. 3: Od czasu przyjęcia w 2003 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stromiec do chwili obecnej nie został sporządzony żaden plan miejscowy ani żadna zmiana 
obowiązującego planu miejscowego. Działania takie nie były podejmowane także w związku z 
wpływającymi wnioskami w sprawie zmiany ww. obowiązującego planu.  
 
Dotychczasowy brak postępów w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego wynika z przyjętego przez gminę Stromiec w nieobowiązującym już stanie prawnym 
sprzed 2003 r. modelu gospodarki przestrzennej. Model ten polegał na pokryciu całego obszaru 
gminy planem miejscowym, sporządzonym zgodnie aktualnym w owym czasie dokumentem studium. 
W okresie od sporządzenia ww. planu do chwili obecnej potrzeby i możliwości jego zmian nie były 
kompleksowo analizowane. Niniejsze opracowanie stanowi zatem punkt wyjścia do oszacowania 
tych potrzeb oraz możliwości i sposobów dokonania pożądanych zmian. Dopiero na tej podstawie 
sformułować będzie można plan działań w zakresie aktualizacji i zmian obowiązujących w gminie 
Stromiec dokumentów planistycznych, a następnie przeprowadzać obiektywną ocenę postępów 
realizacji tych działań. 
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IV. Analiza wniosków w sprawie sporządzania planów miejscowych w gminie Stromiec 
 
W analizowanym okresie (od 2009 do 2019 r.) do Wójta gminy Stromiec zostało złożonych 51 

wniosków w sprawie zmiany przeznaczenia terenów, ustalonego w obowiązującym planie 
miejscowym. W przytłaczającej większości były to wnioski o zmianę przeznaczenia terenów rolniczych 
lub leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, zwłaszcza pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (26) 
i letniskową (12). Istotna grupę wniosków (9) stanowiły także wnioski o ustalenie przeznaczenia 
terenu pod zabudowę zagrodową. Sporadyczne przypadki wnioskowania o zmianę przeznaczania pod 
inne funkcje dotyczyły pojedynczych wniosków o zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na rolny, 
gruntu rolnego na leśny i terenu zabudowy zagrodowej na teren przemysłowy. 

Prawie wszystkie wnioski złożone zostały przez osoby prywatne: właścicieli nieruchomości lub inne 
osoby zainteresowane ich zainwestowaniem pod określone we wniosku funkcje. W 2020 r. złożone 
zostały przez podmiot gospodarczy prowadzący działalność projektową na terenie gminy dwa wnioski 
o kompleksową zmianę obowiązującego planu miejscowego, bez szczegółowego wskazania 
konkretnych obszarów i ich nowych funkcji. 

Wnioski najczęściej dotyczyły nieruchomości zlokalizowanych w sołectwach: Biała Góra (9), 
Ksawerów Nowy (6), Dobieszyn (5), Boska Wola (5) i Stromiec (3).  

Lokalizację nieruchomości objętych ww. wnioskami przedstawiono na tle rysunku planu z 2003 r., 
na załączniku graficznym nr 4. 

Urząd gminy Stromiec udzielił odpowiedzi na wszystkie ww. wnioski, zatem można uznać, że 
zostały one rozpatrzone pomimo faktu, że żaden nie został zrealizowany poprzez zmianę 
obowiązującego lub sporządzenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rozpatrzenie 
ww. wniosków polegało w takim wypadku na rozpoznaniu uwarunkowań realizacji danego wniosku, 
co następnie skutkowało udzieleniem wnioskodawcy informacji o tych uwarunkowaniach, jednak bez 
podania konkretnych terminów rozpoczęcia odpowiednich procedur planistycznych.  

Zestawienie wniosków w sprawie sporządzania planów miejscowych w gminie Stromiec wraz z 
podaniem postulowanych i aktualnych funkcji terenu oraz lokalizacji nieruchomości objętych 
wnioskami - zawarto w Tabeli 23 poniżej. 

Odnosząc się do możliwości i sposobów zrealizowania ww. wniosków wskazać należy na dwie 
kwestie: 
1. Zagospodarowanie postulowane we wnioskach dotyczących lokalizacji zabudowy zagrodowej 

na terenach rolnych z reguły (z wyłączeniem specyficznych przypadków występowania 
ograniczeń w zabudowie wynikających z przepisów odrębnych) może zostać zrealizowane bez 
konieczności dokonywania zmian w obowiązującym planie, ponieważ przewiduje on możliwość  
lokalizacji takiej zabudowy na terenach rolnych przy spełnieniu warunków określonych w 
planie. W części przypadków może jednak istnieć potrzeba zmiany tych warunków, w zakresie 
zgodnym z ustaleniami studium, aby nieruchomości, których wnioski dotyczą - mogła je 
spełnić. W takim wypadku realizacja wniosku wymagać będzie jedynie częściowej zmiany 
tekstu planu, bez konieczności dokonania uprzedniej zmiany studium. 

2. Wprowadzenie do ustaleń planu miejscowego nowych terenów wskazanych pod zabudowę 
w obrębie obszarów dotychczas przeznaczonych pod rolniczą lub leśną przestrzeń 
produkcyjną wymagać będzie uprzedniej zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Zasięg terenów wskazanych pod zabudowę w 
obowiązującym planie pokrywa się już bowiem z tym, który wskazany został w studium. Tak 
więc tylko zmiana obowiązującego studium może wskazać nowe tereny zainwestow ania i 
dopiero na tym etapie można też będzie uzyskać odpowiedź, czy dany wniosek w ogóle będzie 
mógł być zrealizowany zgodnie z zasadami przewidzianymi obowiązującym prawem. Jeśli 
bowiem dana nieruchomość nie będzie mogła zostać wskazana jako teren rozwoj u zabudowy 
zgodnie z zasadami wprowadzonymi ustawą o pzp, to sporządzenie mpzp uwzględniającego 
postulowaną funkcję także nie będzie możliwe.   
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Tabela 23: Zestawienie wniosków w sprawie sporządzania planów miejscowych w gminie Stromiec (Źródło: Opracowanie własne): 
Nr Data 

(odpowiedź) 
Treść wniosku Obręb Działki Aktualne 

przeznaczenie 
Wnioskowane 
przeznaczenie 

Uwagi 

1.  2018-07-24 zm. z leśnej na budowlaną Biała Góra 21/12 LS MN  

2.  2018-07-24 działki o charakterze przemysłowym, w tym dot. produkcji mebli. Dobieszyn 166;169;170;167/2 R;RM P na fragmencie MR 

3.  2018-04-10 zm. z leśnej na budowlaną Biała Góra 12/1;12/2;12/3;12/4;12/5;12/6;1
2/7;12/8;12/9;12/10 

LS MN  

4.  2018-04-10 zm. z rolnej na budowlaną Pokrzywna 252 R MN  
5.  2018-04-10 zm. z rolnej na letniskową Ducka Wola 248 R ML  

6.  2019-01-24 zm. z terenów leśnych lub pod zalesienie, na tereny 
mieszkalnictwa letniskowego, rekreacji i wypoczynku 

Biała Góra 21/27 LS ML  

7.  2019-01-28 zm. z terenów użytków rolnych, na tereny mieszkalnictwa 
rolniczego i zabudowy zagrodowej 

Boska Wola 433 R MR  

8.  2019-02-05 zm. z terenów użytków rolnych, na tereny budowlane Dobieszyn 66/7 R MN na fragmencie MR 

9.  2019-02-05 zm. z terenów użytków rolnych, na tereny budowlane Dobieszyn 66/7 R MN na fragmencie MR 

10.  2019-02-05 zm. z terenów użytków rolnych, na tereny budowlane Dobieszyn 66/5 R MN na fragmencie MR 
11.  2019-02-28 zm. z terenów leśnych lub pod zalesienie, na tereny 

mieszkalnictwa rolniczego i zabudowy zagrodowej 
Biała Góra 21/29 LS MR  

12.  2019-02-28 zm. z terenów użytków rolnych, na tereny budowlane Ksawerów 
Nowy 

21 R MN  

13.  2019-06-28 zm. z terenów użytków rolnych, na tereny budowlane Małe Boże 244/2 R MN  
14.  2019-06-16 zm. z terenów leśnych lub pod zalesienie na tereny 

mieszkalnictwa letniskowego, rekreacji i wypoczynku 

Lipskie Budy 108 LS ML  

15.  2019-08-20 zm. z terenów użytków rolnych, na tereny budowlane Krzemień 371/2 R MN  

16.  2019-09-25 zm. z terenów użytków rolnych, na tereny budowlano-rolne Sielce 85 R MR  

17.  2019-11-18 zm. z terenów użytków rolnych, na tereny mieszkalnictwa 
letniskowego 

Dobieszyn 130/5 R ML w sąsiedztwie teren ML 

18.  2020-03-05 zm. z terenów użytków rolnych, na tereny budowlano-rolne Boska Wola 244;245 R MR  

19.  2020-06-01 zm. z terenów użytków rolnych, na tereny budowlano-rolne Boska Wola 433 R MR  

20.  2020-06-10 zm. z terenów użytków leśnych na tereny mieszkalnictwa 
letniskowego, rekreacji i wypoczynku 

Biała Góra 10/1;10/2;10/3;10/4;10/5;10/6;1
0/7;10/8;10/9 

LS ML  

21.  2020-06-10 zm. z terenów użytków leśnych na tereny mieszkalnictwa 
letniskowego, rekreacji i wypoczynku 

Biała Góra 10/1;10/2;10/3;10/4;10/5;10/6;1
0/7;10/8;10/9 

LS ML  

22.  2020-06-10 zm. z terenów użytków leśnych na tereny mieszkalnictwa 
letniskowego, rekreacji i wypoczynku 

Biała Góra 10/1;10/2;10/3;10/4;10/5;10/6;1
0/7;10/8;10/9 

LS ML  

23.  2020-06-17 zm. z terenów użytków rolnych oraz leśnych, na tereny 
budowlano-rolne 

Stromiec 770 R;LS MR  

24.  2020-07-06 zm. z terenów użytków rolnych, na tereny budowlano-rolne Ksawerów 

Nowy 

7/1 R MR  

25.  2020-07-07 zm.  na tereny budowlano-rolne Podlesie Duże 316/3 R MR  

26.  2020-07-27 aktualizacja zapisów MPZP     wniosek ogólny 

27.  2020-07-27 aktualizacja zapisów MPZP     wniosek ogólny 
28.  2020-08-03 zm. z terenów użytków leśnych na tereny mieszkalnictwa 

letniskowego, rekreacji i wypoczynku 
Biała Góra 83 LS ML  
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29.  2017-01-09 zm. z terenów rolnych, na tereny pod zabudowę mieszkalno-
usługową 

Stromiec 557/2;558/3 R MU na fragmencie LS, MR 

30.  2017-01-02 zm. na tereny pod zabudowę mieszkaniową Stromiec 192 R MN  

31.  2016-02-12 zm. z terenów rolnych, na tereny pod zabudowę mieszkaniową 
lub mieszkalnictwo rolnicze 

Stromiecka 
Wola 

191 R MN lub MR  

32.  2016-01-18 zm. z terenów rolnych, na tereny pod zabudowę letniskową lub 
mieszkaniową 

Ksawerów 
Nowy 

46/8;46/3;47/11 R ML lub MN  

33.  2015-07-22 zm. zmiana funkcji leśnej lub pod zalesienie na funkcję  rolną bez 
możliwości zalesienia 

Zabagnie 45;53 LS R  

34.  2015-03-30 zm. z terenów leśnych lub pod zalesienie, na tereny pod 
zabudowę zagrodową lub mieszkaniową 

Piróg 115/1;115/2 LS MR lub MN  

35.  2014-02-26 zm. z rolnej na tereny pod zabudowę Ksawerów 
Nowy 

47/5 R MN lokalizacja przybliżona 
(działki po podziale) 

36.  2014-02-26 zm. z rolnej na tereny pod zabudowę Sułków 55/4 R MN  

37.  2012-09-28 zm. z rolnej na tereny pod zabudowę mieszkaniową Zabagnie 15 R MN faktyczne przeznaczenie 
w studium LS 

38.  2012-12-03 zm. z rolnej na tereny pod zabudowę letniskową Boże 69/1;69/2;69/3;69/4;69/5;69/6;6
9/7;69/8 

R ML nie zlokalizowano 
działek 

39.  2012-12-03 uzupełnienie odpowiedzi do wniosku Boże 69/1;69/2; 
69/3;69/4;69/5;69/6;69/7;69/8 

  nie zlokalizowano 
działek 

40.  2011-12-28 zm. z rolnej na tereny pod zabudowę Boska Wola 178;204;453;534 R MN na fragmencie MR 

41.  2011-08-16 zm. z rolnej na tereny pod zabudowę rolniczą, jednorodzinną oraz 
letniskową 

Ksawerów 
Nowy 

46/5 R MR, ML  

42.  2011-11-15 zm. z rolnej na tereny pod zabudowę mieszkaniową Ksawerów 
Nowy 

46/11 R MN  

43.  2011-08-31 zm. z rolnej na tereny pod zabudowę mieszkaniową Ksawerów 
Nowy 

46/20 R MN  

44.  2010-11-09 zm. z rolnej na tereny pod zabudowę jednorodzinną Boska Wola 208/2 R MN lokalizacja przybliżona 
(działki po podziale), na 
fragmencie MR 

45.  2011-06-01 zm. z rolnych na tereny budownictwa jednorodzinnego Piróg 37/1 R MN na fragmencie MR 

46.  2009-04-27 zm. z leśnej na tereny budownictwa letniskowego i 
jednorodzinnego 

Biała Góra 52 LS ML i MN lokalizacja przybliżona 
(działki po podziale) 

47.  2007-10-12 zm. z rolnych na tereny pod zalesienie Ksawerów Stary 491/1;49/2;574 R LS  

48.  2009-05-05 zm. z rolnych na tereny pod zabudowę Sułków 2 R MN na fragmencie MR 
49.  2009-05-19 zm. z rolnej na tereny pod zabudowę Sułków 29/2 R MN na fragmencie MR 

50.  2009-05-19 zm. z rolnej na tereny pod zabudowę Kolonia Sielce 214;215;248/1;250 R MN lokalizacja przybliżona 
(działki po podziale) 

51.  2009-01-28 zm. z rolnych na tereny budowlane Ksawerów 
Nowy 

47/5 R MN lokalizacja przybliżona 
(działki po podziale) 
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V. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy 
Stromiec 

 
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stromiec 

 
 Na obszarze gminy Stromiec obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Stromiec uchwalone uchwałą nr VII/55/99 Rady Gminy 
Stromiec z dn. 29 kwietnia 1999 r. 
 
1) Założenia oceny, wynikające z roli studium 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem o 
charakterze strategicznym, w którym samorząd przyjmuje określoną wizję i cele rozwoju 
przestrzennego gminy. Drogą do ich osiągania jest przestrzeganie zasad przyjętych w ww. 
dokumencie celem ukierunkowania zmian zagospodarowania przestrzeni. 
 Z uwagi na to, że wizja i cele rozwoju odnoszą się do dalszej perspektywy, ich osiąganie 
wymaga konsekwentnych i wielokierunkowych działań, podejmowanych w ramach skoordynowanej 
polityki przestrzennej, dającej efekty dopiero w dłuższej perspektywie czasowej. 
 W ocenie skutków realizacji założonej polityki bada się trafność przyjętych założeń, a ocena 
aktualności znajduje przełożenie na stopień realizacji studium wyrażony poprzez przeprowadzenie 
procedur uchwalania planów miejscowych stanowiących podstawowy instrument jego realizacji.  
 Studium, jako dokument kierownictwa wewnętrznego gminy koordynujący wszystkie 
działania związane z zagospodarowaniem przestrzeni, stanowi zbiór ogólnych wytycznych dla 
opracowania: 
- planów miejscowych, 
- programów inwestycyjnych i operacyjnych, 
- innych przedsięwzięć związanych z zarządzaniem przestrzenią, stanowiących instrumenty 

realizacji przyjętej polityki przestrzennej. 
Sporządzanie tych dokumentów oraz podejmowanie wyżej wymienionych działań jest faktyczną 
realizacją przyjętych w Studium zobowiązań i aktywnym realizowaniem polityki przestrzennej. 
Wymaga ciągłego monitorowania po to, aby ocenić skuteczność i aktualność zastosowanych 
instrumentów oraz dostosowywania ich do zmieniających się uwarunkowań i pojawiających się 
nowych okoliczności. 
 Oddzielnej ocenie powinny zostać poddane te ustalenia studium, które stanowią o 
kierunkach rozwoju (wizja rozwoju) i te, które stanowią o sposobach realizacji przyjętych ustaleń 
(kierunki rozwoju). 
 Zmiana studium powinna być dokonana w sytuacji, gdy: 
- zasadniczo zmieniają się uwarunkowania, 
- wspólnota samorządowa gminy przyjmuje nowa koncepcję rozwoju gminy, 
- realizacja polityki gminy staje się niemożliwa z powodu ustaleń obowiązującego dokumentu,  
- wynika to z obowiązujących przepisów prawa. 

Niniejsza ocena jest więc oceną aktualności założonej wizji rozwoju, przyjętych ogólnych kierunków 
rozwoju struktury gminy oraz przydatności studium do prowadzenia aktywnej polityki przestrzennej. 
Dlatego też jej zasadniczym celem jest odpowiedź na pytanie: czy podstawowe założenia rozwoju 
przestrzennego gminy powinny zostać zmienione i w jakim zakresie oraz czy zapisy studium 
umożliwiają realizację celów wspólnoty samorządowej gminy.  
 
2) Analiza zgodności studium z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
 
Tekst i rysunek studium zostały przeanalizowane pod kątem zgodności zapisów studium z 
obligatoryjnymi ustaleniami, które narzuca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Tabela 24: Analiza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z art. 10 ust. 1 i 2 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (stopień zgodności  ze stanem prawnym na dzień 

30.11.2016 r.) 

Wymagany zakres ustaleń studium 
Obecność 

problematyki 

Aktualność 

ustaleń 
 

Uwagi 

art. 10 ust. 1: W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z: 
1) dotychczasowego przeznaczenia, 
zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 

występuje nieaktualne stan na 1999 rok 

2) stanu ładu przestrzennego i wymogów 
jego ochrony; 

brak -  

2a) diagnozy, o której mowa w art. 10a 
ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 
przygotowanej na potrzeby strategii 
rozwoju gminy; 

brak -  

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; 

występuje nieaktualne stan na 1999 rok 

4) stanu dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej; 

występuje nieaktualne stan na 1999 rok, rozbieżności z 
Gminną Ewidencją Zabytków 

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

- - na dzień sporządzenia analizy 
brak 
jest audytu 

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; 

występuje nieaktualne stan na 1999 rok 

6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i 
jej mienia; 

brak -  

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; 

brak - zmiana ustawy o pzp z dnia 
9.10.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1777), wprowadziła 
obowiązek sporządzenia 
dodatkowych opracowań oraz 
metodykę wykonywania analiz 
potrzeb i możliwości rozwoju 
gminy  

8) stanu prawnego gruntów; brak -  

9) występowania obiektów i terenów 
chronionych na podstawie przepisów 
odrębnych; 

występuje nieaktualne stan na 1999 rok 

10) występowania obszarów naturalnych 
zagrożeń geologicznych; 

brak -  

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

występuje nieaktualne stan na 1999 rok 
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węgla; 

12) występowania terenów górniczych 
wyznaczonych na podstawie przepisów 
odrębnych; 

występuje nieaktualne stan na 1999 rok 

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

występuje nieaktualne stan na 1999 rok 

14) zadań służących realizacji 
ponadlokalnych 
celów publicznych; 

występuje nieaktualne stan na 1999 rok, 
dezaktualizacja ustaleń w 
zakresie przebiegu trasy S12, 
drogi krajowej nr 79 oraz 
przebiegu i klasyfikacji 
pozostałych dróg 
ponadgminnych 

15) wymagań dotyczących ochrony 
przeciwpowodziowej. 

brak -  

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; 

brak -  

2) (uchylony) - -  
3) obszary oraz zasady ochrony 
środowiska i jego zasobów, ochrony 
przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu 
kulturowego i uzdrowisk; 

występuje nieaktualne stan na 1999 rok 

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

występuje nieaktualne stan na 1999 rok, rozbieżności z 
Gminną Ewidencją Zabytków 

5) kierunki rozwoju systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej; 

występuje nieaktualne stan na 1999 rok, 
dezaktualizacja ustaleń w 
zakresie klasyfikacji pozostałych 
elementów sieci drogowej 

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

występuje nieaktualne stan na 1999 rok 

7) obszary, na których rozmieszczone 
będą inwestycje celu publicznego o 
znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z 
ustaleniami planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa; 

występuje nieaktualne nieuwzględniony plan 
zagospodarowania 
przestrzennego województwa 
mazowieckiego z 2004 r. z 
późniejszymi zmianami 

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; 

brak - nieuwzględnione przepisy 
ustawy o pzp z 2003 r. w 
zakresie obowiązku 
sporządzania mpzp 

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; 

występuje nieaktualne stan na 1999 rok 

10) kierunki i zasady kształtowania 
rolniczej i leśnej przestrzeni 
produkcyjnej; 

występuje nieaktualne stan na 1999 rok w zakresie 
klasyfikacji gruntów rolnych i 
leśnych 

11) obszary szczególnego zagrożenia 
powodzią oraz obszary osuwania się mas 

nie dotyczy nieaktualne stan na 1999 rok, 
nieuwzględnione mapy 
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ziemnych; zagrożenia powodziowego 

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

nie dotyczy -  

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); 

nie dotyczy -  

14)obszary wymagające przekształceń, 
rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji; 

występuje nieaktualne stan na 1999 rok 

14a)obszary zdegradowane; brak -  

15) granice terenu zamkniętego i jego 
strefy ochronnej, w tym stref ochronnych 
wynikających z decyzji lokalizacyjnych 
wydanych przez Komisję Planowania 
przy Radzie Ministrów w związku z 
realizacją inwestycji w zakresie 
obronności i bezpieczeństwa państwa; 

brak -  

16) (uchylony). - -  

 

Powyższe analizy wykazały, co do zasady, obecność większości zapisów studium wymaganych 
obowiązującymi przepisami prawa. Inną kwestią jest ich aktualność oraz zgodność z przepisami 
odrębnymi. 

Przy ocenie zgodności zakresu studium z wymogami ustawy o pzp kluczowe znaczenie ma 
ponadto zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 9.10.2015 r. (Dz.U. z 
2015 r. poz. 1777), która wprowadziła obowiązek sporządzenia dodatkowych opracowań (analizy, 
prognozy i bilanse terenów) oraz metodyczne wskazówki co do określania zasad gospodarowania 
przestrzenią. Zmiana ta w istotny sposób rzutuje na sposób określania przeznaczenia terenów i w 
pewnym sensie ogranicza władztwo planistyczne gminy. Nieaktualność studium w tym zakresi e może 
zostać uznana za istotny brak aktualności z wymogami prawa.  

Oceniając aktualność poszczególnych komponentów Studium stwierdza się:  
a) Systemowe uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy zmieniły się w wyniku: 

- wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i choć nie ma to bezpośredniego wpływu na 
politykę przestrzenną gminy, to wiąże się z europejskimi wymogami w zakresie ochrony 
środowiska, przekładającymi się np. na nowe instrumenty  realizacji fundamentalnej 
zasady zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym; 

- wejścia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

- przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz opracowania 
dokumentów realizujących tą koncepcję; 

- opracowanie i przyjęcie do realizacji nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Mazowieckiego w 2018 r.; 

- realizacji programów promujących poprzez dotacje zwiększenie lesistości gmin w Polsce, 
zgodnie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w 
przypadku ich braku zgodnych ze studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego; 

- zmian prawa ustanawiających ekonomiczne preferencje dla rozwoju energetyki 
wykorzystującej ekologiczne, w tym odnawialne źródła energii oraz zasady lokalizacji 
instalacji OZE; 

- wejście w życie nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze.  
b) Pozostała część ustaleń studium w zakresie uwarunkowań rozwoju nie jest aktualna, 

ponieważ oparte została na analizie stanu faktycznego oraz rozpoznaniu potrzeb rozwoju 
gminy sprzed roku 1999. 

c) Kierunki rozwoju przestrzennego nie są aktualne ponieważ nie uwzględniają: 
- rozwoju energetyki wykorzystującej ekologiczne, w tym odnawialne źródła energii;  
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- ustaleń odnośnie dopuszczalności dolesień w formie umożliwiającej oce nę wniosków o 
dofinansowanie tych działań na podstawie przepisów obowiązującego prawa;  

- nowych form ochrony przyrody, jak obszary Natura 2000; 
- terenów wymagających przekształceń, rehabilitacji lub aktywizacji zainwestowania; 

granice tych obszarów, ze względu na zmieniające się przepisy wymagają aktualizacji; 
- brak wskazania terenów zamkniętych i ich stref ochronnych.  

d) Struktura i zakres regulacji Studium nie są aktualne, ponieważ nie uwzględniają części 
obligatoryjnego zakresu ustaleń, zgodnie z wymogami art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Studium nie spełnia również wymagań 
określonych Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w prawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
Terminologia stosowana w studium nie odpowiada wymaganiom ww. aktów prawnych, jak 
również innym wymaganiom obowiązującego prawa. Spośród innych istotnych braków, 
studium nie określa wskaźników zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji 
tej gmina nie jest w stanie wykonywać obowiązków w zakresie sprawozdawczości 
statystycznej, a możliwość efektywnego ujednolicenia fragmentarycznych zmian z 
dokumentem studium jest ograniczona. Skutkuje to m.in. ograniczeniem możliwości 
wdrażania kolejnych zmian kierunków polityki przestrzennej gminy. Studium nie zawiera 
także regulacji w zakresie lokalizacji instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.  

e) Ustalenia studium nie były przedmiotem procedury strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko przy udziale społeczeństwa i nie jest znany poziom akceptacji wśród 
społeczeństwa rozwiązań w nim przyjętych ani zgodności z wymaganiami ochrony obszarów 
objętych ochroną prawną przyrody. W dalszej perspektywie czasowej może wiązać się to z 
trudnościami w ich realizacji. 

 
2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 
Dla całego obszaru gminy Stromiec obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stromiec, uchwalony uchwałą Rady Gminy Stromiec Nr XIV/63/2003 z dn. 11 
grudnia  2003 r. Zgodnie z delegacją ustawową obowiązującą w dniu przyjęcia ww. planu wskazuje on 
plany miejscowe które tracą moc i takie, które ją zachowują. Jako plan zachowujący moc wskazane 
zostały zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stromiec, 
uchwalonych Uchwałą nr VII/54/95 Rady Gminy w Stromcu z dnia 28 grudnia 1995 r.  

Utrzymana w mocy zmiana planu dotyczyła rozproszonych w poszczególnych sołectwach 
niewielkich terenów o przeznaczeniu pod funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zagrodowej oraz letniskowej. 

Struktura i zakres zapisów miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stromiec z 
2003 nie wyodrębnia jednak ani w części graficznej, ani w części tekstowej obszarów objętych 
ustaleniami utrzymanych w mocy zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stromiec z 1995 r. Przeznaczenie wszystkich obszarów objętych tymi zmianami 
jest uwzględnione w  części graficznej planu z 2003 r. bez wskazywania granic obszarów objętych 
zmianami i bez nadawania im odrębnych oznaczeń w postaci symboli literowo-cyfrowych, do których 
można by odnieść ustalenia ww. zmian Należy zatem przyjąć, że utrzymanie w mocy ww. zmian 
dotyczyło wyłącznie samego nierolniczego przeznaczenia terenów, podczas gdy skonkretyzowane 
zasady zagospodarowania tych terenów są określone w planie z 2003 r. Taką tez linie interpretacyjną 
stosował tut. urząd wydając wypisy z planu oraz zaświadczenia o przeznaczeniu terenu.  

 
1) Analiza zgodności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z wymogami 

wynikającymi z przepisów art. 15 ust. 1 i 2. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
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Niniejsza analiza odnosi się do stanu prawnego na dzień jej wykonania i ma na celu wskazanie 
stopnia zgodności planów z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu planowania przestrzennego. 
W analizowanym okresie weszło w życie kilka ustaw lub zmian ustaw z innych dziedzin życia mających 
istotny wpływ na planowanie przestrzenne. Kilka z nich zasadniczo zmienia zakres przedmiotowy 
ustaleń oraz procedury dotyczące sporządzania studium i planów miejscowych, co siłą rzeczy 
powoduje dezaktualizacje dokumentów planistycznych sporządzonych przed wejściem w życie 
nowych przepisów prawa. Ponieważ system prawny w Polsce jest bardzo niestabilny (częste zmiany 
przepisów) stan taki jest nie do uniknięcia.  

Analiza tekstów i rysunków obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego wobec wymogów wynikających z przepisów  art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oszacowaniem stopnia ich 
dezaktualizacji zawarta została w tabeli 25. 
 
Tabela 25: Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (stopień zgodności ze stanem 

prawnym na dzień 15.12.2020 r.) 
Lp. Nr i przedmiot uchwały w 

sprawie miejscowego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego 

Zgodność z wymaganiami art. 
15 ust. 1 i 2 ustawy o pzp 

Zgodność z 
wymaganiami art. 16 

ustawy o pzp 
(skala rysunku planu) 

Stopień 
dezaktualizacji 

planu 

1. Nr XIV/63/2003 z dn. 11 
grudnia  2003 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Stromiec 

Brak elementów wymienionych 
w art. 15 ust. 1. 
W zakresie art. 15 ust. 2: 
pkt 4 – brak ustaleń w 
odniesieniu do obiektów 
wpisanych do gminnej ewidencji 
zabytków; 
pkt 5 – brak ustaleń; 
pkt 6 – nie wyznaczono 
maksymalnej i minimalnej 
intensywności zabudowy, 
minimalnego udziału 
procentowego powierzchni 
biologicznie czynnej w 
odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej, maksymalną 
wysokość zabudowy, 
minimalnej ilości miejsc do 
parkowania w tym miejsca 
przeznaczone do parkowania 
pojazdów zaopatrzonych w 
kartę parkingową oraz linii 
zabudowy; 
pkt 8 – brak ustaleń; 
Ustalenia wykraczające poza 
zakres delegacji ustawowej: 
zasady podziału nieruchomości. 

1: 10 000 i 1: 5 000 
niezgodny 

znaczny – 
wymagający 
sporządzenia 

nowych planów 
miejscowych dla 

obszarów 
wskazanych do 
zabudowy, a do 

tego czasu – 
zmian 

częściowych 

2. Nr VII/54/95 z dn. 28 
grudnia 1995 r. w sprawie 
uchwalenia zmian 
miejscowego planu 
ogólnego 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Stromiec 

Brak elementów wymienionych 
w art. 15 ust. 1. 
W zakresie art. 15 ust. 2: 
pkt 5 – brak ustaleń; 
pkt 6 – nie wyznaczono 
maksymalnej i minimalnej 
intensywności zabudowy, 
minimalnego udziału 
procentowego powierzchni 
biologicznie czynnej w 
odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej, maksymalną 
wysokość zabudowy, 
minimalnej ilości miejsc do 
parkowania w tym miejsca 
przeznaczone do parkowania 
pojazdów zaopatrzonych w 

1: 10 000 
niezgodny 

znaczny – 
wymagający 
sporządzenia 

nowych planów 
miejscowych dla 

obszarów 
wskazanych do 

zabudowy 
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kartę parkingową oraz linii 
zabudowy; 
pkt 8 – brak ustaleń. 
Ustalenia wykraczające poza 
zakres delegacji ustawowej: 
określenie zapotrzebowania na 
wodę. 
Ustalenia wykraczające poza 
obszar objęty planem 
(lokalizacje oczyszczalni 
obsługujących tereny objęte 
planem). 
Ustalenia sprzeczne z 
przepisami odrębnymi: 
oddelegowanie ustaleń w 
zakresie zasad scalenia i 
podziału do projektu 
zagospodarowania terenu. 

 

Wyżej przeprowadzona analiza wykazała istotny stopień dezaktualizacji miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy w stosunku do wymogów obowiązującego prawa, 
wynikający ze sporządzenia go na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139, z późn. zm.).  

 
2) Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem możliwości 

zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej gminy 
 

Niniejsza część analizy dotyczy stopnia zgodności zapisów obowiązującego planu miejscowego z 
potrzebami wspólnoty samorządowej, rozpoznanymi na podstawie wniosków o zmianę ww. planu.  W 
tym kontekście wskazać należy na szereg problemów: 

a) Zasięg terenów przeznaczonych w planie pod zabudowę w znacznym stopniu ogranicza 
możliwości uwzględnienia zainteresowania inwestorów wyrażanego we wnioskach o zmianę 
obowiązującego planu. Wnioski te dotyczyły w znacznej części terenów aktualnie 
przeznaczonych pod rolnicza i leśną przestrzeń produkcyjną. 

b) Ustalone w planie zasady realizacji przeznaczenia uzupełniającego terenów rolnych w postaci 
różnych form zabudowy są restrykcyjne w stopniu znacznie ograniczającym taką zabudowę.  

c) Ustalone dla terenów przeznaczonych pod zabudowę zasady zagospodarowania nie 
odpowiadają zapotrzebowaniu ani aktualnym wymaganiom techniczno-budowlanym, a w 
niektórych przypadkach są nadmiernie restrykcyjne.  

 
Ad. a): Konieczność zachowania niesprzeczności pomiędzy ustaleniami studium oraz mpzp powoduje,  
że możliwości aktualizacji obowiązującego planu są ograniczone do uzupełnień lub zmian regulacji w 
zakresie zasad zagospodarowania terenów, jednak bez możliwości znaczącej ingerencji w 
przeznaczenie terenów, które aktualnie w pełni odpowiada ustaleniom obowiązującego stud ium. 
Powiększenie terenów przeznaczonych pod zabudowę możliwe będzie dopiero pod warunkiem 
uprzedniej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  
 
Ad. b): Ustalone w planie z 2003 r. zasady realizacji przeznaczenia dopuszczalnego dla terenów 
rolnych są znacznie bardziej restrykcyjne niż zasady lokalizacji zabudowy w trybie decyzji wzizt. 
Celowym jest zatem zbliżenie zapisów planu do sytuacji, w której nie będzie on wprowadzał 
nieuzasadnionej dysproporcji w dysponowaniu wykonywaniu prawa własności w zależności od tryby, 
w jakim jest ono realizowane. W szczególności  

 doprecyzowane winny być kategorie przeznaczenia dopuszczalnego celem wyeliminowania 
przeznaczeń ewidentnie sprzecznych z zasadami sporządzania planów miejscowych 
(cmentarze bez określonej lokalizacji i wyznaczonych stref ochronnych) , a dodania funkcji 
niekonfliktowych, jak zabudowa letniskowa; 
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 zmodyfikowane winny być ustalenia §17 ust. 6 w zakresie warunków dopuszczalności 
zabudowy użytków rolnych, w sposób zbliżony  do zasad lokalizacji zabudowy w trybie decyzji 
wzizt. 

 
Ad. c): Dezaktualizacja, nadmierna restrykcyjność lub sprzeczność z aktualnym stanem prawnym 
zasad zagospodarowania ustalonych w planie z 2003 r. dotyczy zwłaszcza:  

 sposobu określenia wysokości maksymalnej zabudowy za pomocą liczby kondygnacji, który 
nie odpowiada wymaganiom obowiązującego prawa i utrudnia interpretację z punktu 
widzenia przepisów techniczno-budowlanych; 

 sposobu określenia geometrii dachów (określenie w nachylenia połaci w % zamiast w 
stopniach sprawia trudność interpretacyjną, a określenie równoległej do drogi orientacji 
kalenicy dachu utrudnia racjonalne zagospodarowanie nieruchomości);  

 sztywnych zasad strefowania funkcji w zabudowie zagrodowej , które nie uwzględniają 
aktualnego zagospodarowania, co w rezultacie stawia pod znakiem zapytania efektywność 
tych regulacji w stosunku do założonego celu; 

 braku dopuszczenia odprowadzania ścieków bytowych do przydomowych oczyszczalni 
ścieków; 

 braku dopuszczenia do eksploatacji instalacji OZE 
Wyżej podane regulacje mogą zostać zmienione za pomocą częściowej zmiany planu, bez 
konieczności uprzedniej zmiany studium, o ile nie zmieni się dotychczasowy sposób traktowania 
takich zmian przez nadzór prawny Wojewody Mazowieckiego, np. w związku z wprowadzeniem 
ostatnio nowych standardów publikacji danych przestrzennych.  
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VI. Wnioski 
1) Na obszarze gminy nie zarysowują się poważniejsze tendencje do zmian w dotychczasowej 

strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Wniosek ten wspiera się na następujących przesłankach: 
a) zmniejszająca się liczba mieszkańców gminy; 
b) brak nowych podmiotów w sektorze pozarolniczej działalności gospodarczej;  
c) stabilizacja dotychczasowego, rolniczego charakteru gospodarczego i osadniczego gminy;  
d) dominująca funkcja miejscowości gminnej Stromiec jako ośrodka osadniczego, 

usługowego, koncentrującego większość ruchu budowlanego w sektorze pozarolniczym;  
e) brak inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wpływających na zmianę 

struktury osadniczej gminy. 
2) Dywersyfikacji funkcji gospodarczych gminy można oczekiwać w związku z rozwojem funkcji 

rekreacji i wypoczynku oraz dzięki lokalizacji usług podstawowych oraz usług dla rolnictwa.  
3) Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Stromiec w znacznym stopniu uległo dezaktualizacji ze względu na liczne zmiany jakie zaszły w 
stanie prawnym i faktycznych od czasu uchwalenia studium. 

4) Jakakolwiek zmiana obowiązującego studium, w tym zwłaszcza mająca na celu wdrożenie 
nowych, niezbędnych instrumentów polityki przestrzennej gminy, wymaga sporządzenia 
nowego studium, zgodnie z wymogami aktualnej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

5) Ustalenia studium winny być zaktualizowane celem: 
a) określenia kierunków zmian struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy z użyciem 

aktualnie obowiązującej terminologii, a także standardów i wskaźników zagospodarowania 
przestrzennego celem podniesienia efektywności dokumentu studium jako narzędzia 
zarządzania gospodarką przestrzenną oraz umożliwienia gminie  wykonania zadań z zakresu 
sprawozdawczości statystycznej; 

b) uwzględnienia aktualnego stanu zagospodarowania oraz kierunków rozwoju systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej; 

c) określenia kierunków rozwoju energetyki wykorzystującej ekologiczne, w tym odnawialne 
źródła energii; 

d) określenia zasad dopuszczalności dolesień w formie umożliwiającej ocenę wniosków o 
dofinansowanie tych działań na podstawie przepisów obowiązującego prawa;  

e) uwzględnienia nowych form ochrony przyrody, jak obszary Natura 2000;  
f) uwzględnienia terenów wymagających przekształceń, rehabilitacji lub aktywizacji 

zainwestowania; 
g) wskazania terenów zamkniętych i ich stref ochronnych.  
h) uwzględnienia przepisów obowiązującego prawa oraz dokumentów planistycznych rangi 

ponadgminnej. 
6) Obowiązujące w gminie Stromiec miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego również 

uległy dezaktualizacji ze względu na liczne zmiany jakie zaszły w stanie prawnym i faktycznych od 
czasu ich uchwalenia. 

7) Możliwa jest częściowa aktualizacja planu gminy z 2003 r., dotycząca zasad zagospodarowania 
terenów i zasad realizacji ich przeznaczenia, która może być dokonana bez uprzedniej zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Aktualizacja taka 
w znacznym stopniu rozwiąże najbardziej palące  problemy administracyjne i usunie istotną część 
barier administracyjnych w procedurach lokalizacyjnych. 

8) Powiększenie obszaru terenów przeznaczonych pod nową zabudowę w planie miejscowym musi 
być poprzedzone sporządzeniem nowego studium.  Dopiero na etapie sporządzania tego 
dokumentu możliwym będzie oszacowanie wielkości i rozmieszczenia nowych terenów pod 
zabudowę, które następnie mogłyby być uwzględniane w nowych miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. 
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VII. Wieloletni program sporządzania planów miejscowych w gminie Stromiec 
 

Celem aktualizacji ustaleń obowiązującego mpzp gminy Stromiec, w tym dostosowania zakresu 
regulacji planistycznych do wymogów obowiązującego prawa gmina winna: 

1. dokonać częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stromiec, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Stromiec Nr XIV/63/2003 z dn. 11 grudnia  2003 
r. w zakresie: 

a) określenia wybranych wskaźników i parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu, w 
tym zwłaszcza wysokości zabudowy, 

b) określenia geometrii dachów, 
c) określenia zasad strefowania funkcjonalnego na terenach zabudowy zagrodowej,  
d) określenia zasad lokalizacji zabudowy na terenach rolnych, 
e) dopuszczenia lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,  
f) dopuszczenia eksploatacji OZE, co najmniej w postaci mikroinstalacji; 

2. sporządzić nowy dokument studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stromiec; 

3. sukcesywnie obejmować nowymi planami zagospodarowania przestrzennego wszystkie 
obszary urbanizacji wskazane w ww. nowym dokumencie studium. 

W związku z indywidualnymi zapotrzebowaniami na określenie zasad zagospodarowania poza 
obszarami urbanizacji, mogą też zaistnieć okoliczności uzasadniające sporządzanie zarówno 
częściowych zmian planu gminy, jak również sporządzania odrębnych planów dla obszarów rolniczej i 
leśnej przestrzeni produkcyjnej. Poza planami dla obszarów urbanizacji dopuszcza się zatem 
uwzględnienie w wieloletnim planie sporządzania planów miejscowych innych mpzp, w zależności od 
wystąpienia skonkretyzowanych potrzeb. 

Celem zrealizowania ww. postulatów określa się wieloletni program sporządzania mpzp w postaci 
indykatywnego harmonogramu sporządzania tych planów, zawartego w tabeli 26: 
 
Tabela 26: Indykatywny harmonogram sporządzania mpzp  w gminie Stromiec 

Obszar do objęcia  mpzp MPZP  Orientacyjny termin 
realizacji  

obszar gminy częściowe zmiany mpzp gminy Stromiec (geometria 
dachów, wskaźniki zabudowy, zasady strefowania 

funkcjonalnego terenów zabudowy zagrodowej, 

zasady zabudowy na terenach rolnych) 

do końca 2021 r. 

obręby  Stromiec, Stromiecka 
Wola i Ksawerów Stary 

mpzp dla obszarów kontynuacji i  rozwoju zabudowy 
w obrębach: Stromiec, Stromiecka Wola i  Ksawerów 

Stary 

do końca 2022 r. 

obręby  Biała Góra, Boska Wola, 
Krzemień, Boże, Małe Boże, 

ducka Wola, Niedabyl i  
Pokrzywna 

mpzp dla obszarów kontynuacji i  rozwoju zabudowy 
w obrębach: Biała Góra, Boska Wola, Krzemień, 

Boże, Małe Boże, ducka Wola, Niedabyl i  Pokrzywna  

do końca 2023 r. 

obręby  Lipskie Budy, Kolonia 
Sielce, Sielce, Dobieszyn, 

Sułków i Olszowa Dąbrowa  

mpzp dla obszarów kontynuacji i  rozwoju zabudowy 
w obrębach: Lipskie Budy, Kolonia Sielce, Sielce, 

Dobieszyn, Sułków i Olszowa Dąbrowa  

do końca 2023 r. 

obręby  Kolonia Bobrek, 

Marianki, Podlesie, Piróg i  
Bobrek 

mpzp dla obszarów kontynuacji i  rozwoju zabudowy 

w obrębach: Lipskie Budy, Kolonia Sielce, Sielce, 
Dobieszyn, Sułków i Olszowa Dąbrowa  

do końca 2024 r. 

w zależności od potrzeb inne mpzp w zależności od 
potrzeb 
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Tabela 27: Orientacyjny koszt sporządzania aktualizacji studium i  mpzp w gminie Stromiec 

Obszar objęty opracowaniem Opracowanie  Orientacyjny koszt 
sporządzenia  

[pln] 
obszar gminy Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Stromiec 

90 000 

obszar gminy częściowe zmiany mpzp gminy Stromiec (geometria 
dachów, wskaźniki zabudowy, zasady strefowania 

funkcjonalnego terenów zabudowy zagrodowej, 
zasady zabudowy na terenach rolnych) 

16 000 

obręby  Stromiec, Stromiecka 

Wola i  Ksawerów Stary 

mpzp dla obszarów kontynuacji i  rozwoju zabudowy 

w obrębach: Stromiec, Stromiecka Wola i  Ksawerów 
Stary 

60 000 

obręby  Biała Góra, Boska Wola, 
Krzemień, Boże, Małe Boże, 

ducka Wola, Niedabyl i  

Pokrzywna 

mpzp dla obszarów kontynuacji i  rozwoju zabudowy 
w obrębach: Biała Góra, Boska Wola, Krzemień, 

Boże, Małe Boże, ducka Wola, Niedabyl i  Pokrzywna 

60 000 

obręby  Lipskie Budy, Kolonia 
Sielce, Sielce, Dobieszyn, 

Sułków i Olszowa Dąbrowa  

mpzp dla obszarów kontynuacji i  rozwoju zabudowy 
w obrębach: Lipskie Budy, Kolonia Sielce, Sielce, 

Dobieszyn, Sułków i Olszowa Dąbrowa  

60 000 

obręby  Kolonia Bobrek, 
Marianki, Podlesie, Piróg i  

Bobrek 

mpzp dla obszarów kontynuacji i  rozwoju zabudowy 
w obrębach: Lipskie Budy, Kolonia Sielce, Sielce, 

Dobieszyn, Sułków i Olszowa Dąbrowa  

45 000 
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