
                                                                                                               Żelechów, dnia  20.09.2011 
 

A N A L I Z A 
 
zasadności przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta  Żelechów 
 
Zasadność przystąpienia do sporządzenia zmiany planu: 
 Na  podstawie art. 14 ust. 5  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o  planowaniu i  
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) przeprowadza się niniejszą 
analizę, mającą ocenić zasadność przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego  Miasta  Żelechów, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w  
Żelechowie Nr  XIX/131/05  z  dnia 15 lutego 2005r. (ogł. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr  66, poz. 
1725  ) w zakresie dotyczącym jednostek terenowych Uc+Mn5, Uc+Mn6, Uc+Mn7, Uc+Mn8,Kr1, 
Uc1. 
 
W zakres prac planistycznych, które wynikają z podjęcia uchwały, wchodzić będzie opracowanie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego m.inn. teren Rynku 
wraz z przyległymi pierzejami. 
 
Analiza ustaleń planistycznych obowiązującego planu: 
Obowiązujące ustalenia planu dla terenów położonych w  centralnej części miasta Żelechów 
Ustalenia dla jednostki terenowej Uc+Mn 5: 
1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym jednostki terenowej są obiekty usług 
centrotwórczych oraz zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna małogabarytowa. 
2. Wyznacza się na obszarze jednostki Uc+Mn 5 wydzielenie terenowe, o którym mowa w  
par. 4 ust. 3, oznaczone na rysunku planu symbolem Uc+Mn 5-Kr, którego przeznaczeniem jest 
rynek (odtworzenie jednego z dawnych narożnych placyków przyrynkowych). 
3. Dla jednostki terenowej obowiązują następujące zasady zagospodarowania i kształtowania 
zabudowy: 

1) ustala się, że nowa zabudowa usługowa i mieszkaniowa może być realizowana 
wyłącznie w formie zwartej zabudowy pierzejowej typu kamienicowego; 

2) ustala się w stosunku do istniejących obiektów usługowych w północnej i północno-
zachodniej pierzei rynku: 

– możliwość zachowania pod warunkiem gruntownej zmiany wystroju 
architektonicznego elewacji, polegającej na zastąpieniu dotychczasowych elewacji 
takimi, które podziałami i detalem nawiązywałyby do architektury historycznej 
zabudowy miasta, 

– zakaz dalszej rozbudowy, 
– możliwość wymiany na zwartą zabudowę pierzejową typu kamienicowego; 

3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy obowiązującą zarówno dla budynków 
usługowych jak i mieszkalnych: 

– w pierzei północnej rynku – na 2 kondygnacje naziemne oraz na 9 metrów, 
– w pierzei zachodniej rynku – na 2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe 

oraz na 11 metrów; 
4) w obrębie wydzielenia terenowego: 

– zakazuje się realizacji jakiejkolwiek zabudowy; 
– ustala się możliwość funkcjonalnego powiązania go z sąsiadującymi obiektami 

usługowymi (np. jako tarasu dla kawiarni); 
– obowiązuje wyłożenie nawierzchni brukiem z kamienia polnego; 

5) ustala się minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla każdej z 
działek wynoszący 20%. 

3. Obowiązują także ustalenia zawarte w par. 11, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24 oraz rozdziałach 5 i 6 
w zakresie dotyczącym jednostki terenowej. 
 
Ustalenia dla jednostki terenowej Uc+Mn 6: 
1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym jednostki terenowej są obiekty usług  
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centrotwórczych oraz zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna małogabarytowa. 
2. Wyznacza się na obszarze jednostki Uc+Mn 6 wydzielenie terenowe, o którym mowa w  
par. 4 ust. 3, oznaczone na rysunku planu symbolem Uc+Mn 6-Kr, którego przeznaczeniem jest 
rynek (odtworzenie jednego z dawnych narożnych placyków przyrynkowych). 
3. Dla jednostki terenowej obowiązują następujące zasady zagospodarowania i kształtowania 
zabudowy: 
1)ustala się sukcesywną wymianę istniejącej zabudowy (poza budynkami wpisanymi do ewidencji 
Konserwatora Zabytków), przy czym ustala się, że nowa zabudowa usługowa i mieszkaniowa 
może być realizowana wyłącznie w formie zwartej zabudowy pierzejowej typu kamienicowego; 
2)dopuszcza się wyłącznie remonty istniejących budynków, bez prawa do rozbudowy;  
3)ustala się maksymalną wysokość zabudowy obowiązującą zarówno dla budynków usługowych 
jak i mieszkalnych – na 2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe oraz na 11 metrów; 
4)w obrębie wydzielenia terenowego: 

– zakazuje się realizacji jakiejkolwiek zabudowy; 
– ustala się możliwość funkcjonalnego powiązania go z sąsiadującymi obiektami 

usługowymi; 
– obowiązuje wyłożenie nawierzchni brukiem z kamienia polnego; 

5)ustala się minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla każdej z działek 
wynoszący 20%. 
4. Obowiązują także ustalenia zawarte w par. 11, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24 oraz rozdziałach 5 i 6 
w zakresie dotyczącym jednostki terenowej. 
 
Ustalenia dla jednostki terenowej Uc+Mn 7: 
1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym jednostki terenowej są obiekty usług 
centrotwórczych oraz zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna małogabarytowa. 
2. Dla jednostki terenowej obowiązują następujące zasady zagospodarowania i kształtowania 
zabudowy: 

1) ustala się sukcesywną wymianę istniejącej zabudowy (poza budynkami wpisanymi do 
ewidencji Konserwatora Zabytków oraz zespołem budynków typu kamienicowego w płn.-
wschodniej pierzei rynku), przy czym ustala się, że nowa zabudowa usługowa i 
mieszkaniowa może być realizowana wyłącznie w formie zwartej zabudowy pierzejowej 
typu kamienicowego; 

2) ustala się maksymalną wysokość zabudowy obowiązującą zarówno dla budynków 
usługowych jak i mieszkalnych: 

– w pierzei północnej rynku – na 2 kondygnacje naziemne oraz na 9 metrów, 
– w pierzei wschodniej rynku – na 2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe 

oraz na 11 metrów; 
3) ustala się minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla każdej z 

działek wynoszący 20%. 
3. Obowiązują także ustalenia zawarte w par. 11, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24 oraz rozdziałach 5 i 6 
w zakresie dotyczącym jednostki terenowej. 
 
Ustalenia dla jednostki terenowej Uc+Mn 8: 
1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym jednostki terenowej są obiekty usług 
centrotwórczych oraz zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna małogabarytowa. 
2. Dla jednostki terenowej obowiązują następujące zasady zagospodarowania i kształtowania 
zabudowy: 

1) ustala się możliwość zachowania istniejącej zabudowy z dopuszczeniem rozbudowy 
(dopuszczenie rozbudowy nie dotyczy budynku zabytkowego);  

2) ustala się maksymalną wysokość zabudowy obowiązującą zarówno dla budynków 
usługowych jak i mieszkalnych – na 2 kondygnacje naziemne oraz na 9 metrów; 

3) ustala się minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla każdej z 
działek wynoszący 20%. 

3. Obowiązują także ustalenia zawarte w par. 11, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24 oraz rozdziałach 5 i 6 
w zakresie dotyczącym jednostki terenowej. 
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Ustalenia dla jednostki terenowej Kr 1: 
1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym jednostki terenowej jest rynek miejski. 
2. Dla jednostki terenowej obowiązują następujące zasady zagospodarowania: 
1) obowiązuje zakaz realizacji jakiejkolwiek zabudowy, poza łatwymi w demontażu, nie 
związanymi trwale z gruntem obiektami małej architektury służącymi handlowi, gastronomii, 
wystawiennictwu (np. stragany, stoiska, ogródki kawiarniane); 
2) obowiązuje zachowanie istniejącej nawierzchni (bruku z kamienia polnego). 
3. Obowiązują także ustalenia zawarte w par. 11, 21, 23, 24 oraz rozdziałach 5 i 6 w zakresie 
dotyczącym jednostki terenowej. 
Ustalenia dla jednostki terenowej Uc 1: 
1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym jednostki terenowej są obiekty usług 
centrotwórczych. 
2. Dla jednostki terenowej obowiązują następujące zasady zagospodarowania: 
     1)ustala się zachowanie istniejącego obiektu (zabytkowych sukiennic / ratusza); 
           2)obowiązuje zakaz jakiejkolwiek rozbudowy. 
3. Obowiązują także ustalenia zawarte w par. 11, 16, 21, 24 oraz rozdziałach 5 i 6 w zakresie 
dotyczącym jednostki terenowej. 
 
 Podstawą ustaleń zapisów dotychczasowego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Żelechowa, w zakresie zasad i warunków zagospodarowania terenów i 
kształtowania zabudowy, były wnioski właścicieli terenów, inwestorów oraz władz gminy. 
Ustalenia formułowane były również z uwzględnieniem: 
-postanowień art. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, 
-postanowień przepisów odrębnych ( przepisów ustawowych), 
- ustaleń studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Żelechów uchwalonego Uchwałą   Nr III/22/2002 r. Rady   Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 grudnia 
2002 r. 
Zapisy ustaleń planu sporządzone zostały w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym. Dlatego też, nie uwzględniają wymaganych obecnie zapisów i 
regulacji, właściwych dla obecnej ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
Dodatkowo należy wskazać  na następujące okoliczności: 
Opracowany plan miasta Żelechowa wykonany  w skali 1:2000 odnosi ustalenia uchwały do 
terenów, położonych w centralnej części miasta i objętych strefami konserwatorskimi (o których 
mowa w par. 11 ust. 1): pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej oraz ochrony 
zachowanych elementów zabytkowych, oraz w w skali 1:5000 odnosi ustalenia uchwały do 
pozostałych terenów na obszarze miasta.  
Obowiązujące ustalenia planu konstruowane były w sytuacji, w której, w toku postępowania 
lokalizacyjnego i realizacyjnego, między planem a pozwoleniem na budowę funkcjonowała decyzja 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja ta była dokumentem, który służy do 
uściśnienia i uzupełniania ustaleń planu dotyczących zagospodarowania terenu, kształtowania 
zabudowy, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, ochrony zdrowia ludzi 
oraz uwzględnienia interesu osób trzecich w oparciu o obowiązujące przepisy odrębne. 
Konstrukcja zapisów w opracowaniach planistycznych wykonanych w innej sytuacji formalnej i 
merytorycznej, nie uzupełniona ustaleniami w/w decyzji stwarza znaczne komplikacje realizacyjne. 
Przy aktualnym stanie prawnym, ustalenia planu zagospodarowania powinny ściślej odpowiadać 
regulacjom przepisów odrębnych, a także dokładniej i szczegółowej uwzględniać uwarunkowania 
lokalizacyjne danego miejsca i zawierać w sobie zapisy odpowiadające ustaleniom, które w 
poprzedniej sytuacji formalnej określane były lub mogły być określane, w stosunku do 
poszczególnych zamierzeń, w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
 
Konieczność przystąpienia do zmiany planu wynika także z potrzeby uwzględnienia wniosków o 
zmianę planu, aktualizacji rozwiązań przestrzennych i przeznaczenia terenów dostosowując je do 
obecnych potrzeb  
Analiza wykazała  między innymi: 
a/ iż obszar w centrum miasta  cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów, 
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b/zapisy planu w dużym stopniu ograniczają możliwość  zabudowy na przedmiotowych terenach ( 
dotyczy m.inn. miejsc parkingowych, powierzchni biologicznie czynnej, linii zabudowy) , 
c/plan jest ofertą przestrzenną nie posiadającą adresata, jest zbyt wymagający w stosunku do 
prywatnych inwestorów, 
d/ustalenia planu miejscowego nie sprzyjają inwestorom, skutkując brakiem jakichkolwiek realizacji 
nowych budynków na terenach proponowanych do zmiany planu od chwili przyjęcia planu w roku 
2005 
e/należy zlikwidować zapisy w planie, odnoszące się do nieobowiązującego już porządku 
prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym 
f/ zapisy planu na dzień dzisiejszy uniemożliwiają właściwe kształtowanie samorządowi przestrzeni 
publicznej, przez co zahamowany został rozwój miasta, 
g/należy pozostawić większą swobodę w zakresie decyzji inwestycyjnych i programowych 
przyszłym użytkownikom obiektów budowlanych, które mogą powstać na tym obszarze. 
 
Stopień zgodności przewidywanych rozwiązań planu z ustaleniami studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żelechów uchwalonego Uchwałą 
Rady Miejskiej w Żelechowie Nr III/22/2002 z dnia 04 grudnia 2002r. 
 
Obszar proponowany do objęcia projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zlokalizowany jest w granicach wyznaczonej w studium strefy zabudowy 
usługowo-mieszkaniowej. Należy przyjąć, iż obszerny zakres regulacji studium z uwagi na dość 
ogólną konstrukcję swoich ustaleń pozwala na  zachowanie uniwersalnej zgodności  stosunku do 
projektowanych rozwiązań w planie miejscowym – podstawowe przeznaczenie terenu 
proponowane w projekcie planu miejscowego będzie zgodne z polityką przestrzenną określoną w 
studium. Ponadto rozwiązania zaproponowane w projekcie planu nie będą naruszały ustaleń 
studium w zakresie: racjonalnego gospodarowania przestrzenią, ochrony środowiska 
przyrodniczego,ochrony środowiska kulturowego, rozbudowy i modernizacji systemu transportowo 
- komunikacyjnego, rozwoju systemów infrastruktury technicznej i komunalnej, itp. 
W oparciu o przeprowadzoną analizę Burmistrz uznała przewidywane rozwiązania za zgodne z 
ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  miasta i gminy  Żelechów. 
 
Zakres niezbędnych ustaleń zmiany planu 
 
Przyjęty zakres podstawowy określony na podstawie  przepisu art. 15 ust.2 i ust. 3 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest wystarczający. Może się okazać, ale to już w 
trakcie formułowania ustaleń, że nie wszystkie  ustalenia będą miały zastosowanie w opracowaniu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów. 
 
Materiały geodezyjne 

Plan opracować na  kopiach map zasadniczych w skali 1:1000 gromadzonych w państwowym  
zasobie geodezyjnym i kartograficznym.  
 
Wnioski 
Po przeprowadzeniu analizy, uznaje się za zasadne przystąpienie do sporządzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta  Żelechów. 
 
Sprawę prowadzi: 
B.Wałachowska 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


