
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr …………………….. 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia  ……………………………..…... 2019 r. 

 
ANALIZA  

 

 

DOTYCZĄCA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZANIA ZMIANY 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

I STOPNIA ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ  

Z USTALENIAMI STUDIUM  

 

Analiza dotyczy zmiany miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska 2”  

zatwierdzonego Uchwałą Nr 107/XI/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 25.11.2003 r. 

skorygowaną Uchwałą Nr 134/XII/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 12.12.2003 r.,  

opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

Nr 50 poz. 1341 i 1342 z dnia 8.03.2004 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

I. ANALIZA DOTYCZĄCA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO 

SPORZĄDZANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

 

Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) stwierdzam: 

 

1. Wnioskowany do zmiany ustaleń teren objęty jest ustaleniami Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska 2”. Jest to obszar położony we 

wschodniej części miasta przy drodze wojewódzkiej nr 719 – ulicy Królewskiej. 

 
Lokalizacja planów miejscowych w rejonie „Królewska 2” 
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2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska 2” zatwierdzony 

został Uchwałą Nr 107/XI/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 25.11.2003 r., zmieniony 

Uchwałą Nr 134/XII/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 12.12.2003 r., opublikowanymi  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 50 poz. 1341 i 1342 z dnia 

8.03.2004 r.  

 
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 107/XI/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 25.11.2003 r. z naniesionym 

obszarem zmiany planu z 2010 r. 

 

3. W powyższym planie dla terenów „U” i „U1”, na których można realizować zabudowę 

usługową, ustalono: 

U, U1 - tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej oznaczone symbolem U i UI  

przeznaczone pod  utrzymanie istniejących oraz realizację nowych budynków i budowli, 

w których prowadzona jest działalność usługowa  nieuciążliwa w zakresie: administracji, 

handlu, kultury, zdrowia, nauki, obsługi bankowej, poczty, telekomunikacji, turystyki, 

sportu, gastronomii, usług świadczonych na rzecz ludzi, które nie wytwarzają dóbr 

materialnych bezpośrednimi metodami przemysłowymi (np. krawiectwo, fryzjerstwo, 

kaletnictwo, drobne zakłady rzemieślnicze itp.) oraz inne usługi o podobnym charakterze,  

z niezbędnymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami i urządzeniami, w tym 

mieszkalnymi (jedno mieszkanie dla właściciela lub obsługi obiektu), technicznymi, 

gospodarczymi, garażami, miejscami postojowymi, dojazdami, zielenią i infrastrukturą 

techniczną. Zabudowa terenu podlega następującym warunkom: 

a) w przypadku istniejącej zabudowy na tym terenie dopuszcza się rozbiórkę lub 

rozbudowę, modernizację i adaptację nie wpływającą na zmianę funkcji terenu,  

b) plan ustala zakaz sytuowania obiektów handlowych o powierzchni całkowitej 

powyżej 500 m², 

c) forma nowych budynków usługowych powinna być kształtowana w nawiązaniu do 

architektury współczesnej bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, 

przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych, jak tynki w jasnych 

barwach, wykładziny PVC, drewniane lub ceramiczne itp., 

d) na działce dopuszcza się sytuowanie jednego budynku usługowego, poza istniejącym 

terenem zainwestowanym na zachód od ul. Rososzańskiej, 

e) wysokość projektowanych budynków może wynosić  max. 12 m w kalenicy budynku, 

f) ustala się nachylenie nachyleniu połaci dachowych do  45°, 

g) ustala się obowiązek zachowania powierzchni biologicznie czynnej na min. 70 %, 
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h) ustala się wysokość ogrodzenia od strony ulicy na 1,60 m. Nakazuje się stosowanie 

ogrodzeń umożliwiających migrację drobnych przedstawicieli fauny w szczególności 

płazów i drobnych ssaków poprzez stosowanie odpowiednich tuneli lub otworów 

przy powierzchni ziemi co najmniej co 1,5m. 

i) ustala się zakaz sytuowania od strony dróg i ciągów pieszo – jezdnych 

prefabrykowanych ogrodzeń betonowych, 

j) ustala  się obowiązek sytuowania miejsc parkingowych dla samochodów osobowych 

w granicy działki w ilości 1 miejsce na 80m² jednak nie  mniej niż 3 miejsca. 

4. W 2010 roku uchwalona została zmiana miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego terenu „Królewska 2” (Uchwała Nr 377/XXXIII/10 Rady Miasta 

Milanówka z dnia 27 stycznia 2010 r.) dla fragmentu obszaru położonego przy 

skrzyżowaniu ulic Królewskiej i Podwiejskiej. Na tym fragmencie ustalono 

m.in. możliwość realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

do 1000 m
2
 i wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej - 30 % 

powierzchni działki. 

5. Właściciele kilku działek zwrócili się do Burmistrza Miasta Milanówka z wnioskiem  

o wprowadzenie zmiany ustalonych parametrów zabudowy usługowej poprzez 

sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego terenu „Królewska 2”. Celem zmiany planu jest wprowadzenie nowych, 

wybranych zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu w 

zakresie zmiany ustaleń dotyczących: wskaźnika minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej z 70% na 50 % oraz wskaźników 

dotyczących dopuszczalnej powierzchni dla obiektów handlowych - zastąpienie zakazu 

sytuowania obiektów handlowych o powierzchni całkowitej powyżej 500 m
2
, 

zapisem umożliwiającym realizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

do 2000 m
2
. W efekcie na terenach usługowych oznaczonych symbolem U i U1 zmianie 

ulegną zapisy dotyczące tych dwóch aspektów. Pozostałe ustalenia planuje się 

pozostawić bez zmian. 

6. Zmiana planu w zakresie, o którym mowa w pkt. 3, dotyczy całego obszaru objętego 

uchwałą nr 107/XI/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska 2 ”oraz 

załącznikiem graficznym do tej uchwały, zmienionej uchwałą nr 134/XII/03  z dnia  

12 grudnia 2003r. (ogłoszone w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia  

8 marca 2004 Nr 50 poz.5855 i 5861) – z wyłączeniem obszaru objętego zmianą w 2010 

roku. 

7. Obecnie przedmiotowy teren w znacznej części jest nieużytkowany. 

8. Biorąc pod uwagę podniesienie atrakcyjności Miasta na tle gmin i miast ościennych, 

położnych przy głównej trasie komunikacyjnej tj. drodze wojewódzkiej nr 719, a także 

zmieniona, w stosunku do okresu stworzenia obowiązującego planu, sytuacja 

gospodarczo-ekonomiczna wskazuje na zasadność aktualizacji planu. 

 

II.  ANALIZA STOPNIA ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ  

W PLANIE Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MILANÓWKA 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) stwierdzam: 
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Na terenie miasta obowiązuje obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Milanówka przyjęte uchwałą Nr 195/LV/98 Rady Miasta Milanówka z 

dnia 10 marca 1998 r. 

 

1. Ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Milanówka dla analizowanego obszaru:  

 „Teren Wschód - Teren do przekształceń w kierunku zieleni urządzonej lub 

rekreacji komercyjnej z ewentualnym dopuszczeniem innych form 

zagospodarowania nie kolidujących z zarządzeniem Wojewody o obszarze 

chronionego krajobrazu niewskazany do zabudowy mieszkaniowej”.  

 „Tereny zurbanizowane i przeznaczone do urbanizacji w planie ogólnym miasta, 

na których polityka przestrzenna powinna być prowadzona zgodnie z tym 

planem”. 

 

 

 
 

2. Ocena zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami „Studium...”:  

przewidywane rozwiązania – tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej - uznaje się za  

niezgodne z obowiązującym obecnie Studium.  
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III. ANALIZA NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC PLANISTYCZNYCH DLA 

ZMIANY PLANU 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) ustalono: 

 

1) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska 2”, 

zatwierdzonego Uchwałą nr 107/XI/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 25.11.2003 r., 

zmienioną Uchwałą Nr 134/XII/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 12.12.2003 r., 

opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 50, poz. 

1341 i 1342 z dnia 8.03.2004 r., będzie sporządzona dla części zapisów, których zakres 

określono w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

z dnia 27 marca 2003 r. oraz w §4 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587). 

2) Niniejszą zmianą planu zostaną ustalone nowe, wybrane zasady kształtowania zabudowy 

oraz wskaźniki zagospodarowania terenu w zakresie zmiany ustaleń dotyczących: 

wskaźnika minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej z 

70% na 50 % oraz wskaźników dotyczących dopuszczalnej powierzchni dla obiektów 

handlowych - zastąpienie zakazu sytuowania obiektów handlowych o powierzchni 

całkowitej powyżej 500 m
2
, zapisem umożliwiającym realizację obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m
2
. Pozostała treść ustaleń planu, o 

którym mowa w pkt. 1 nie ulegnie zmianie. 

3) Odpowiednio do zakresu zmiany planu zostaną zastosowane standardy, o których mowa 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

(Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587). 

4) Wskazane jest opracowanie tekstu jednolitego dla Uchwały nr 107/XI/03 Rady Miasta 

Milanówka z dnia 25.11.2003 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. 

5) Przed uchwaleniem proponowanej zmiany MPZP wymagane będzie opracowanie  

i uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Milanówka, przyjętym uchwałą Nr 195/LV/98 Rady Miasta 

Milanówka z dnia 10 marca 1998 r. dla obszaru objętego zmianą MPZP - „Królewska 2” 

lub uchwalenie nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Milanówka. 

 

 

IV. ZASADNOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZANIA ZMIANY 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dotyczącej uwarunkowań stanu istniejącego, 

obowiązujących ustaleń planistycznych, obowiązujących przepisów ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym należy stwierdzić, że przystąpienie do sporządzenia 

zmiany zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy usługowej w obszarze 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska 2”, jest 

uzasadnione, szczególnie względami ekonomiczno-gospodarczymi.  

          


