
UCHWAŁA NR XLVIII-23/2018
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXVIII-57/2017 z dnia 18 maja 2017 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), Rada Miejska w Wołominie 
uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXVIII-57/2017 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, 
Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin §1 ust. 2 lit. b, c i d otrzymuje brzmienie:

„b)  etap II:

- od północy: południową granicą dz. ew. nr 1 obr. Czarna 04 i nr 89/5 obr. Czarna 
02,

- od zachodu: osią drogi - ul. Witosa i ul. Radzymińską,

- od południa: północną granicą dz. ew. nr 126 i 127 obr. Czarna 04,

- od południowego wschodu i od wschodu: wschodnią granicą obrębu ew. Czarna 
04,

- od północnego wschodu: południową granicą klasoużytków LsVI, południową 
i zachodnią granicą klasoużytków LsV, dalej przedłużeniem do północnej krawędzi 
rowu i po północnej krawędzi rowu.

c)  etap III:

- od północy i od zachodu: granicą administracyjną Gminy Wołomin,

- od południa: po osi drogi ul. Chabrowej, dalej do północno-zachodniego 
narożnika dz. ew. nr 164 obr. Czarna 01 oraz po północnej granicy dz. ew. nr 
164 obr. Czarna 01 i ew. nr 6 obr. Czarna 02, dalej po osi drogi ul. Boryny i osią 
drogi ul. 100-lecia,

- od wschodu: w odległości 233 m od osi drogi (ul. Boryny).

d)  etap IV:

- od północy: oś ul. 100-lecia do punktu przecięcia się tej osi z przedłużeniem 
wschodniej granicy dz. ew. nr 245/1 obr. Helenów, dalej do południowo-
wschodniego narożnika tej działki i po jej wschodniej granicy na odcinku 88,5 m, 
dalej do południowo-wschodniego narożnika dz. ew. nr 186 obr. Helenów i po jej 
południowej granicy, następnie wschodnią granicą dz. ew. nr 163, 164, 165, 166, 
168 obr. Helenów, północną granicą dz. ew. nr 169 obr. Helenów, następnie 
w odległości 233 m na wschód od osi drogi - ul. Boryny do punktu przecięcia się 
z osią jezdni i dalej osią drogi - ul. 100-lecia, osią drogi - ul. Boryny, północną 
granicą dz. ew. nr 6 obr. Czarna -02, północną granicą dz. ew. nr 164 obr. Czarna 
01, do osi jezdni i osią drogi - ul. Chabrowej,

- od zachodu: granicą administracyjną Gminy Wołomin, po osi drogi - ul. 
Gościniec w Wołominie,

- od południa: oś dróg - ul. Lipowa, ul. Orzechowa, po zachodniej granicy dz. ew. 
nr 32 obr. Wołomin 03, po osi drogi - ul. Akacjowej,
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- od południowego wschodu i od wschodu: osią drogi - ul. Radzymińska i Witosa, 
południową granicą dz. ew. 89/5 obr. Czarna 02 i nr 1 obr. Czarna 04, zachodnią 
granicą dz. ew. nr 35/1 obr. Czarna 04 na odcinku 65,3 m, następnie do 
południowo-zachodniego narożnika dz. ew. nr 38 obr. Czarna 04 i południową 
granicą tej działki do wschodniej granicy dz. ew. nr 57 obr. Czarna 04 - punktu 
położonego w odległości 123,9 m od północno-wschodniego narożnika tej działki, 
dalej wschodnią granicą dz. ew. nr 57 obr. Czarna 04, południową i wschodnią 
granicą dz. ew. nr 1 obr. Czarna 04 oraz wschodnią granicą obrębu ew. Helenów.”.

2. Załącznik nr 1 do uchwały, o której mowa w ust. 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Analiza zasadności przystąpienia do zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu i stopnia 
zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wołomin jest uzasadnieniem i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wołominie

Leszek Czarzasty
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII-23/2018

Rady Miejskiej w Wołominie

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, 

Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin

Niniejsza analiza jest formalnym wypełnieniem wymogu art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), który brzmi: 
„Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, burmistrz wykonuje analizy dotyczące zasadności 
przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, 
przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych”.

1.  Analiza zasadności przystąpienia do zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu.

Pierwotny obszar planu - objęty uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXVIII-57/2017 z dnia 18 maja 
2017 r. nie obejmował w całości stref sanitarnych od cmentarza Parafii Rzymsko-Katolickiej Błogosławionej 
Siostry Faustyny w Helenowie, założonego na mocy uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr VII-157/98 
z dnia 18 czerwca 1998 r. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, obejmującym teren 
cmentarza, stosownie do art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) obowiązkowo wyznacza się strefy sanitarne 50 m 
i 150 m od cmentarza, o których mowa w §3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 
25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze 
(Dz. U. 1959 Nr 52 poz. 315). Obecne rozstrzygnięcia nadzorcze urzędów wojewódzkich oraz kształtująca się 
linia orzecznicza sądów administracyjnych wskazują, że plany miejscowe, w których nie objęto opracowaniem 
stref sanitarnych od cmentarzy są uchylane, ze względu na istotne naruszenie ww. przepisów prawa.

Ponadto do obszaru opracowania planu włączono niewielki fragment rzeki Czarna (w celu zachowania 
ciągłości rzeki na obszarze opracowania planu). W wyniku zmiany granic sporządzanego planu jego 
powierzchnia wzrośnie o ok. 18,5 ha i finalnie będzie wynosić 478,5 ha. Powiększany obszar planu 
przedstawiono na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.  Stopień zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
"ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych". W obowiązującym 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin, zatwierdzonym 
uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr VIII-95/2011 z dnia 14 października 2011 r.,  powiększany obszar 
planu stanowią m.in. tereny zabudowy mieszkaniowej: jednorodzinnej z dopuszczeniem usług  MN 
i ekstensywnej ME, położone w strefach ochrony sanitarnej wokół cmentarza 50 m i 150 m. Obecna zmiana 
granic sporządzanego planu podyktowana jest koniecznością wprowadzenia zapisów o ograniczeniach dla 
potencjalnej zabudowy w ww. strefach sanitarnych od cmentarza.

Należy zauważyć, że strefy sanitarne, o których mowa powyżej, mają w Studium jedynie orientacyjny 
przebieg - skala opracowania graficznej części dokumentu (1:10000) nie pozwala jednoznacznie wskazać ich 
przebiegu. Zostaną one uszczegółowione na etapie sporządzania projektu przedmiotowego planu miejscowego.

3.  Materiały geodezyjne do opracowania planu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzony zostanie na kopii mapy 
zasadniczej w skali 1:1000, obejmującej opracowywany teren, uzyskanej w Powiatowym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie. Plan i materiały towarzyszące wykonane zostaną 
w skali 1:1000 lub 1:2000 (w zależności od potrzeb).

4.  Niezbędny zakres prac planistycznych.
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Zakres prac planistycznych będzie zgodny z art. 15 i 16 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto konieczne będzie przeprowadzenie procedury strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu.

5.  Środki i skutki finansowe.

Zmiana granic sporządzanego planu, określona w niniejszej uchwale nie spowoduje zwiększenia środków 
finansowych przeznaczonych na wykonanie projektu planu.

Skutki finansowe uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostaną określone 
w prognozie finansowej stanowiącej element procedury planistycznej, określony w przepisach ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wołominie

Leszek Czarzasty
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GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM PLANU
GRANICE ETAPÓW SPORZĄDZANIA MIEJSCOWEGO PLANU
OBSZAR SPORZĄDZANIA PROJEKTU PLANU POWIĘKSZONY W STOSUNKU DO UCHWAŁY Z 18 MAJA 2017 R.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII-23/2018

Rady Miejskiej w Wołominie

z dnia 31 stycznia 2018 r.
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