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Poznań - Glinojeck, 2018-2019 r. 



Ujednolicone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego                  

miasta i gminy Glinojeck, składa się z: 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Glinojeck, uchwalonego Uchwałą Nr XXV/213/02 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia               

26.06.2002 r. w uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Glinojeck, 

• Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta                   

i gminy Glinojeck – etap I, uchwalonej Uchwałą Nr III/27/2018 Rady Miejskiej                               

w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań                              

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Glinojeck – etap I (tekst 

oznaczony kolorem czerwonym), 

• Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta                   

i gminy Glinojeck – etap II, uchwalonej Uchwałą Nr …/…./2018 Rady Miejskiej                               

w Glinojecku z dnia ………… 2018 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań                              

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Glinojeck – tekst 

oznaczony kolorem zielonym. 
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W zakresie kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu 

terenów, w tym wynikających z audytu krajobrazowego, zmiana studium – etap I, dotyczy 

nieruchomości położonych w obrębie Kondrajec Szlachecki, oznaczonych geodezyjnie jako 

dz. 135/4, dz. 135/8, część dz. 135/9, dz. 136/2, dz. 137/2, dz. 138/4, część dz. 139/3 o 

łącznej powierzchni około 21,4 ha. Zmianą objęte są tereny użytkowane rolniczo, które 

otrzymują kierunek zagospodarowania - teren eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża 

piasków "Kondrajec Szlachecki", oznaczony na rysunku studium symbolem PE. 

Dokumentacja geologiczna złoża piasków „Kondrajec Szlachecki” została zatwierdzona 

decyzją nr 127/18/PE.I Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30.05.2018 r. 

W zakresie kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz 

użytkowania terenów, w tym terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz terenów 

wyłączonych z zabudowy, dla terenu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża piasków 

"Kondrajec Szlachecki", oznaczonego na rysunku studium symbolem PE, ustala się: 

- dopuszczenie lokalizacji obiektów budowlanych służących obsłudze terenu eksploatacji 

kruszywa, 

- dopuszczenie lokalizacji budowli, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym 

związanej z potrzebami prowadzonej eksploatacji kopaliny, 

- dopuszczenie składowania mas ziemnych i skalnych oraz kruszywa na składowiskach 

wewnątrz obszaru, 

- dopuszczenie przemieszczania mas ziemnych i skalnych bezpośrednio do wyrobisk w celu 

realizacji rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, 

- nakaz właściwego zabezpieczenia skarp wyrobiska oraz oznakowania i zabezpieczenia 

terenu kopalni, 

- nakaz zachowania pasów ochronnych wyrobiska odkrywkowego, zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

- nakaz uwzględnienia przepisów odrębnych w zakresie ochrony sąsiadujących z terenem 

kopalni gruntów leśnych, 

- zakaz składowania, zbierania, przeładunku i unieszkodliwiania odpadów innych niż 

wydobywcze, 

- zakaz przetwarzania wydobytych kamieni i skał, w tym między innymi przy wykorzystaniu 

kruszarek;  

- miejsca postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych w zależności od potrzeb. 

 

 Dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko z zakresu wydobycia piasków ze złoża, zalesień, inwestycji celu publicznego 

oraz pozostałych inwestycji dopuszczonych w zmianie studium – etap I. 

 

Wszelkie projektowane budowle o wysokości równej i większej niż 50 m n. p. t. należy 

każdorazowo uzgadniać z właściwą służbą wojskową – przed wydaniem decyzji                               

o pozwoleniu na budowę. 
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W zakresie kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu 

terenów, w tym wynikających z audytu krajobrazowego, zmiana studium – etap II dotyczy 

obrębu Kowalewko, gmina Glinojeck. Pozostawia się istniejącą zabudowę jednorodzinną, 

zagrodową i usług podstawowych z możliwością jej rozwoju w wyznaczonej strefie 

mieszkaniowej, oznaczonej symbolem Ia. Dopuszcza się wymianę zabudowy mieszkalnej 

wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Zabudowę należy realizować z maksymalnym 

wykorzystaniem sieci infrastruktury technicznej.  

Strefa usług Ib stanowi nieruchomość, na terenie której mieści się jedna w czterech 

jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z obszaru miasta i gminy  Glinojeck – OSP Szyjki. 

Strefa rolna II stanowi tereny użytkowane rolniczo, wraz z gruntami podlegającymi 

ochronie klasy I-III. W strefie rolnej II dopuszcza się realizacje wyłącznie budynków i budowli 

służących obsłudze gospodarstw rolnych – budynków gospodarczych, garażowych, 

inwentarskich, silosów, wiat.  

Strefę przyrodniczą III stanowią grunty leśne, tereny przewidziane do zadrzewień                          

i zakrzewień oraz tereny przewidziane do przeznaczenia pod zalesienia. Zarówno w strefie 

rolnej II, jak też strefie przyrodniczej III dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy. 

Tereny przemysłowe (produkcji, składów, magazynów) wyznaczone                                               

w dotychczasowych kierunkach studium oraz w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego pozostawia się z możliwością rozwoju działalności gospodarczej. Dopuszcza 

się realizację działalności gospodarczej mogącej znacząco oddziaływać na środowisko na 

terenach oznaczonych symbolem Ic.  

W niniejszej zmianie studium – etap II, wprowadza się w części centralnej obrębu 

Kowalewko teren działalności gospodarczej, oznaczony symbolem Ic, obejmujący działki nr 

257 i 258 oraz część działki nr 256, na których możliwa będzie realizacja Wytwórni Mas 

Bitumicznych. Przedmiotowa działalność została wprowadzona na terenach dotychczas 

wykorzystywanych na cele rolnicze. W strefie działalności gospodarczej, przemysłowej lub 

produkcji rolnej Ic, wyróżnia się teren oznaczony symbolem Ic-1, na którym znajdują się 

odstojniki cukrowni zlokalizowanej obrębie Zygmuntowo, gmina Glinojeck, w których 

gromadzona jest woda spławiakowa z buraków po produkcji cukru. W obrębie Kowalewko 

wprowadza się również ujawnione złoże kruszywa piasków naturalnych „Szyjki” nr 7015                         

o powierzchni 3,2357 ha. W 1996 r. dla złoża piasków została wykonana dokumentacja 

złoża, zatwierdzona decyzją nr OSL.IV.7520/4/96 Wojewody Ciechanowskiego. Eksploatacja 

złoża została zakończona, a Starosta Ciechanowski decyzją nr 1688 z dnia 10.10.2014 r. 

uznał rekultywację prowadzoną w kierunku leśnym za zakończoną. Południowa i wschodnia 

część obrębu Kowalewko położona jest na ternie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. 
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W zakresie kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz 

użytkowania terenów, w tym terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz terenów 

wyłączonych z zabudowy obszaru zmiany studium – etap II, ustala się podział obrębu 

Kowalewko na trzy strefy związane z kierunkiem użytkowania terenu: 

• Strefa I zurbanizowana, związana z zabudową, w której wyróżniono następujące strefy 

określające szczegółowe kierunki rozwoju: 

− Strefa mieszkaniowa Ia - tereny zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej 

i zagrodowej), letniskowej, usług podstawowych nieuciążliwych, tereny zieleni i zieleni  

urządzonej, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej (w tym między innymi 

oczyszczalnie ścieków, przepompownie, stacje transformatorowe), system wód 

powierzchniowych, 

− Strefa usług Ib – tereny zabudowy usługowej oraz tereny zabudowy usługowej 

z zielenią towarzyszącą), tereny zieleni i zieleni urządzonej, tereny komunikacji 

i infrastruktury technicznej (w tym oczyszczalnie ścieków, przepompownie, stacje 

transformatorowe), system wód powierzchniowych, 

− Strefa działalności gospodarczej, przemysłowej lub produkcji rolnej Ic – tereny 

działalności gospodarczej, przemysłowej lub produkcji rolnej - zabudowa techniczna, 

produkcyjna, magazynowa, usługowa, tereny zieleni i zieleni urządzonej, tereny 

komunikacji i infrastruktury technicznej (w tym oczyszczalnie ścieków, 

przepompownie, stacje transformatorowe), system wód powierzchniowych, 

− Strefa II rolna, w której funkcją dominującą formą są tereny wykorzystywane rolniczo 

(tereny rolne, łąki, pastwiska) wraz z systemem wód powierzchniowych. Do tej strefy 

zalicza się również system wód powierzchniowych, zabudowę zagrodową, zieleń 

urządzoną oraz tereny komunikacji i infrastruktury technicznej; 

− Strefa III przyrodnicza, obejmuje tereny lasów i zieleni oraz tereny rolne, łąki                          

i pastwiska przewidziane do zalesienia, a także nieużytki. Do tej strefy zalicza się 

również system wód powierzchniowych, tereny komunikacji i infrastruktury 

technicznej. 

 

Strefa I zurbanizowana – obejmuje tereny przeznaczone do rozwoju wielu funkcji.                 

W granicach strefy I wyodrębniono trzy strefy podstawowe (zurbanizowaną, usług oraz 

działalności gospodarczej, produkcyjnej lub produkcji rolnej) oraz jedną strefę przynależną 

do strefy podstawowej, w których wskazano kierunek rozwoju poszczególnych funkcji: 

− Strefa mieszkaniowa Ia – może w niej rozwijać się zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i letniskowa, zabudowa zagrodowa, zabudowa usługowa, w tym 

przede wszystkim związana z podstawowymi usługami, turystyką, kulturą fizyczną i 

wypoczynkiem. W ramach strefy możliwy jest rozwój układu komunikacyjnego oraz 

infrastruktury technicznej. Uzupełnieniem strefy mieszkaniowej Ia są przestrzenie                 

(w tym publiczne) w postaci skwerów, zieleńców, placów.   

Zabudowa w strefie mieszkaniowej Ia w pierwszej kolejności winna rozwiać się 

wzdłuż wyposażonych w infrastrukturę techniczną ulic i dróg, tak aby nie powodować 

nadmiernego obciążenia budżetu gminy koniecznością rozbudowy poszczególnych 

sieci infrastruktury technicznej, co wpłynie ma maksymalne wykorzystanie istniejącej 

już infrastruktury. 
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W celu uporządkowania układów urbanistycznych, tworzona nowa zabudowa 

mieszkaniowa i usługowa powinna posiadać jednakową formę, rodzaj i pokrycie 

dachu oraz wykończenie elewacji. Nowo projektowana zabudowa nie powinna stać                                 

w sprzeczności z istniejącymi zabudowaniami wpisanymi do rejestru lub ewidencji 

zabytków i w miarę możliwości nawiązywać do istniejącej zabudowy. 

W ramach strefy mieszkaniowej Ia dopuszcza się zachowanie istniejących 

zabudowań, których przeznaczenie jest odmienne od wyznaczonego kierunku                 

strefy Ia.  

− Strefa usług Ib – może w niej rozwijać się funkcja usługowa, w tym między innymi 

handlowa, w której część terenu zostanie wykorzystana na zieleń towarzyszącą, 

punkty obsługi turystycznej (również powiązane z gastronomią i hotelarstwem), 

świetlice wiejskie. 

W strefie usług Ib rozwijać się również może układ komunikacyjny oraz 

infrastruktura techniczna. W ramach strefy usług Ib zachowuje się wszystkie 

istniejące zabudowania, których przeznaczenie jest niezgodne z wyznaczonym 

kierunkiem rozwoju. 

− Strefa działalności gospodarczej, przemysłowej lub produkcji rolnej Ic – może  

się w niej rozwijać zabudowa techniczna, produkcyjna w tym produkcja rolnicza, 

zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne, w tym produkcja mas bitumicznych, bazy, 

składy, magazyny. Tereny wyznaczone jako strefa działalności gospodarczej, 

przemysłowej lub produkcji rolnej Ic powinna być uzbrajana w pełną infrastrukturę, 

która stanowić będzie ułatwienie dla inwestorów oraz będzie chronić środowisko 

przed zanieczyszczeniem. W ramach strefy Ic  występuje teren oznaczony symbolem 

Ic-1, w którym mogą być zlokalizowane odstojniki cukrowni wraz z budynkami i 

elementami technicznymi wynikającymi z technologii produkcji; 

 

Strefa rolna II obejmuje znaczny obszar obrębu. W ramach strefy rolnej II występują 

użytki rolne, łąki, pastwiska, których celem jest produkcja rolnicza. W ramach tej strefy mogą 

występować także tereny związane z obsługą produkcji w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych, ogrodniczych. Dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z funkcją 

mieszkalną i usługową, bez możliwości jej rozbudowy, zakazuje się realizacji nowych 

budynków mieszkalnych, z wyjątkiem budynków w zabudowie zagrodowej. Na obszarach 

strefy rolnej II występują również cieki wodne, stawy i oczka śródpolne. W ramach strefy 

rolnej II zachowuje się wszystkie istniejące zabudowania oraz dopuszcza się realizacje 

pojedynczych gospodarstw rolnych, w formie zagród oraz budowli rolniczych, w tym między 

innymi silosów, płyt gnojowych itp. 

 

Strefa przyrodnicza III, obejmuje tereny lasów, zadrzewień i zakrzewień oraz tereny 

dolesień i zieleni. Zakłada się, że strefa przyrodnicza III powinna być wyłączona                               

z jakiejkolwiek zabudowy. Dopuszcza się w ramach tej strefy realizację leśniczówek, stanic 

turystycznych itp. Adaptuje się istniejącą zabudowę, która jest niezgodna z przewidywaną 

funkcją terenu, bez możliwości jej rozwoju i rozbudowy. 
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W ramach każdej ze stref dopuszcza się możliwość realizacji ścieżek pieszych, 

rowerowych, konnych, miejsc obsługi ruchu turystycznego (deszczochrony, punkty informacji 

turystycznej, punkty widokowe). W każdej strefie dopuszcza się również możliwość 

indywidualnego instalowania urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy do 100 kW – panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, lampy solarne 

i hybrydowe. 

 Dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, zakazuje się zgodnie z ustawą 

Prawo wodne  m.in. gromadzenia  ścieków, odchodów zwierzęcych,  środków  chemicznych,               

a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania, lokalizowania 

nowych cmentarzy, a także realizacji zabudowy. 

Nie ustala się parametrów zabudowy dla terenów infrastruktury technicznej 

występujących poza strefami I-III. Dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej na 

terenie wskazanym w kierunkach oraz w każdej strefie, w zależności od potrzeb. Tereny 

wskazane w kierunkach należy zagospodarować zgodnie z ich przeznaczeniem 

 

Jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia 

powodzi, właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić od powyższych 

zakazów, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód. Zwolnienie z zakazów nie 

dotyczy możliwości realizacji zabudowy. 

Wszelkie projektowane budowle o wysokości równej i większej niż 50 m n. p. t. należy 

każdorazowo uzgadniać z właściwą służbą wojskową – przed wydaniem decyzji                               

o pozwoleniu na budowę. 

Określa się ogólne sugerowane zasady zagospodarowania: 

• adaptacja istniejącej zabudowy w strefach, w których wyznaczono inny kierunek niż 

istniejąca zabudowa; 

• koncentracja zabudowy w sąsiedztwie istniejącej infrastruktury; 

• zachowanie, rozbudowa i przebudowa infrastruktury technicznej z możliwością 

wydzielania działek o powierzchni uzależnionej od potrzeb gestorów sieci; 

• wyznaczanie terenów z przeznaczeniem pod podstawowe usługi; 

• rozwój turystyki poprzez planowanie ścieżek rowerowych, pieszych, konnych, 

punktów informacji turystycznej, znaków informacyjnych, punktów widokowych; 

• możliwość realizacji dominant przestrzennych na obszarach strefy zurbanizowanej I 

o wysokościach określonych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego; 

• ograniczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko na obszarze Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na 

innych terenach objętych formami ochrony przyrody, z uwzględnieniem przepisów 

odrębnych; 

• prowadzenie zieleni izolacyjnej na styku obszarów przewidzianych do zabudowy jako 

strefa mieszkaniowa Ia i strefa działalności gospodarczej, przemysłowej lub 

produkcyjnej Ic. 
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Określa się sugerowane zasady zagospodarowania dla strefy zurbanizowanej I. 

Poniższe parametry mogą zostać zweryfikowane i ulec zmianie na etapie sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 

• Strefa mieszkaniowa Ia: 

− minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej – 800 m2, 

− minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce dla zabudowy z funkcją 

mieszkaniową – 30%, 

− maksymalna powierzchnia zabudowy na działce dla zabudowy z funkcją 

mieszkaniową – 50%, 

− maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, 

− maksymalna wysokość zabudowy usług podstawowych – do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, 

− ograniczenie chowu i hodowli zwierząt do 40 DJP dla nowoprojektowanych 

inwestycji, 

− dopuszczenie realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko wyłącznie z zakresu inwestycji celu publicznego oraz mieszkalnictwa; 

 

• Strefa usług Ib: 

− minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej dla zabudowy 

usługowej – 1000 m2, 

− minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce dla zabudowy usługowej – 

30%, 

− maksymalna powierzchnia zabudowy na działce dla zabudowy usługowej – 60%, 

− maksymalna wysokości dla zabudowy usługowej – do 4 kondygnacji nadziemnych, w 

tym poddasze użytkowe, 

− dopuszczenie realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko; 

 

• Strefa działalności gospodarczej, przemysłowej i produkcyjnej Ic: 

− minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej dla działalności 

gospodarczej, przemysłowej i produkcyjnej – 2500 m2, 

− minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce dla zabudowy dla działalności 

gospodarczej, przemysłowej i produkcyjnej – 20%, 

− maksymalna powierzchnia zabudowy dla działalności gospodarczej, przemysłowej 

i produkcyjnej – 70%, 

− maksymalna wysokości zabudowy działalności gospodarczej, przemysłowej                            

i produkcyjnej – do 20 m, z dopuszczeniem wyższych elementów wynikających z 

technologii produkcji, 

− ograniczenie chowu i hodowli zwierząt do 40 DJP dla nowoprojektowanych 

inwestycji, 
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− dopuszczenie realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. Związane jest to ze złożem  piasków naturalnych „Szyjki”, wytwórnią mas 

bitumicznych, a także z terenem, na którym znajdują się odstojniki cukrowni położone 

w północno – wschodniej części obrębu; 

 

• Strefa rolna II: 

− minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce dla zabudowy związanej 

z zabudową zagrodową – 50%, 

− maksymalna powierzchnia zabudowy dla zabudowy związanej z zabudową 

zagrodową – 30%, 

− ograniczenie chowu i hodowli zwierząt do 40 DJP dla nowoprojektowanych 

inwestycji, 

− zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie i znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

 

 Ustalenia kierunków Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Glinojeck wynikają m.in. z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących w obszarze opracowania zmiany 

Studium – etap II. Dla obrębu Kowalewko obowiązują następujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego: 

 

L.p. Nr uchwały Obszar objęty mpzp Ustalenia mpzp 

1. Uchwała Nr 

VI/47/2015 z 

dnia 25 

czerwca 

2015 r.  

mpzp gminy Glinojeck dla obszarów 

położonych w obrębach:  

Zygmuntowo, Wola Młocka, 

Malużyn, Ogonowo, Ościsłowo, 

Kowalewko, Sadek, Śródborze, 

Dukt i Działy  

Tereny usług, produkcji, składów                          

i magazynów – załącznik graficzny                                

nr 1-9 

2. Uchwała Nr 

VIII/51/07 z 

dnia 28 

czerwca 

2007 r. 

mpzp na terenie gminy Glinojeck Tereny przeznaczone pod zalesienia, 

tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, tereny zabudowy 

zagrodowej i mieszkaniowej, tereny 

produkcji, składów i magazynów, 

tereny rolnicze – załącznik graficzny 

nr 24 i 25 

 

 

 

 

 



 



 



 



16/1 

 

W zakresie obszarów oraz zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony 

przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk, teren objęty zmianą studium 

– etap I, nie znajduje się w obszarach podlegających ochronie oraz na obszarach głównych 

zbiorników wód podziemnych – GZWP. 

 

W zakresie obszarów i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej, na obszarze objętym zmianą studium – etap I znajduje się stanowisko 

archeologiczne nr AZP 45-59/2, ujęte w gminnej ewidencji zabytków miasta i gminy 

Glinojeck. 

W związku z powyższym, w przypadku prowadzenia prac ziemnych na obszarze 

stanowiska archeologicznego, obowiązuje ochrona zabytków archeologicznych,                            

w tym możliwość przeprowadzenia badań archeologicznych, na zasadach określonych                          

w przepisach odrębnych. 

 

W zakresie kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej, zgodnie z kierunkami wyznaczonymi niniejszą zmianą studium – etap I tereny 

dotychczas przewidziane pod funkcję rolniczą otrzymują kierunek eksploatacji kruszywa 

naturalnego ze złoża piasków "Kondrajec Szlachecki", oznaczony na rysunku studium 

symbolem PE. 

 

W zakresie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas 

ziemnych, teren objęty zmianą studium – etap I, nie znajduje się na obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią oraz na obszarze osuwania się mas ziemnych. 

 

W zakresie obiektów lub obszarów, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar 

ochronny, na terenie objętym zmianą studium – etap I w obszarze eksploatacji dopuszcza 

się wyznaczenie filarów ochronnych zgodnie z dokumentacją geologiczną przygotowaną na 

potrzeby wydobycia kruszywa.  

 

W zakresie obszarów oraz zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony 

przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk, część terenu objętego 

zmianą studium w obrębie Kowalewko znajduje się w Nadwkrzańskim Obszarze 

Chronionego Krajobrazu powołanym Uchwałą Nr 59/X/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej                      

w Ciechanowie z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego 

krajobrazu na terenie województwa ciechanowskiego (Dz. U. z 1990 r. Nr 8, poz. 66) oraz 

Rozporządzeniem Nr 61 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2002 r. (Dz. U. Woj. Maz. 

Nr 203, poz. 4939). Obowiązującym aktem prawnym dla funkcjonowania Nadwkrzańskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu jest Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego                  

z dnia 15 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Woj. Maz. Nr 92, poz. 2456 ze zm.) w sprawie 

Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

Znaczna część terenu objętego zmianą studium – etap II położona jest na obszarze 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 214 – Zbiornik Działdowo. Zbiornik został 

udokumentowany w 2013 r., a jego całkowita powierzchnia została oceniona na 1919 km2. 
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Obszar objęty zmianą studium – etap II położony jest w całości na terenie Jednolitych 

Części Wód Podziemnych: 

JCWPd      49 

Kod UE       PLGW200049 

Powierzchnia [km2]     5357.3 

Dorzecze      Wisła 

Stan        dobry 

Ryzyko       niezagrożona 

Stan chemiczny     dobry 

Stan ilościowy      dobry 

Stan ogólny      dobry 

Region wodny        wodny Środkowej Wisły 

Stratygrafia i typ ośrodka wodonośnego czwartorzęd (porowy); neogen 

(porowy). 

 

Monitoring jakości wód podziemnych prowadzony jest w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska. W 2012 r. monitoring wód podziemnych JCWPd 49 wskazywał na 

dobry chemiczny i słaby ilościowy stan JCWPd.   

 

W zakresie obszarów i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej na obszarze zmiany studium – etap II, ustala się ochronę parku 

krajobrazowego z początku XX w., wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-197 z dnia 

01.06.1980 r. oraz dworu, również wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-197 z dnia 

04.09.1991 r. Na terenie ww. parku krajobrazowego znajdują się dwa pomniki przyrody – 

wiąz szypułkowy i lipa drobnolistna. Ustala się również ochronę stanowisk archeologicznych 

wskazanych na załączniku graficznym studium, oznaczonych nr AZP 43-59:10, AZP 43-

59:11, AZP 43-59:12, AZP 44-59:15, AZP 44-59:16, AZP 44-59:17, AZP 44-59:18, AZP 44-

59:19, AZP 44-59:20, AZP 44-59:21, AZP 44-59:22, AZP 44-59:44, AZP 44-59:45, AZP 44-

59:46, AZP 44-59:47, AZP 44-59:48, AZP 44-59:49. Możliwości wykorzystania terenów na 

cele budowalne, na których znajdują się zewidencjonowane stanowiska archeologiczne, 

winna być wskazana w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

w konsultacji z właściwym miejscowo konserwatorem zabytków. 

 

W zakresie kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej, zgodnie z kierunkami wyznaczonymi niniejszą zmianą studium – etap II, 

utrzymuje się kierunek terenów zagospodarowania terenów rolnych, oznaczonych strefą 

rolną II. Strefa rolna II obejmuje tereny użytkowane rolniczo, łąki i pastwiska. Dopuszcza się 

w strefie rolnej II realizację budynków służących obsłudze gospodarstw rolnych. W ramach 

strefy przyrodniczej III utrzymuje się kierunki zagospodarowania terenów jako lasów.                       

W ramach tej strefy wyznacza się również tereny przewidziane do zalesienia oraz tereny 

zadrzewione i zakrzewione. W strefie rolnej II i strefie przyrodniczej III adaptuje się istniejącą 

zabudowę mieszkalną i usługową, bez możliwości jej rozbudowy. Zmianie podlega część 

terenów użytkowanych rolniczo, na których została wprowadzona możliwość realizacji 

Wytwórni Mas Bitumicznych, w ramach strefy Ic. 
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Na obszarze złoża kruszywa naturalnego „Szyjki” oznaczonego nr 7015, którego 

eksploatacja została zakończona, a dla którego Starosta Ciechanowski wydał decyzję nr 

1688 z dnia 10.10.2014 r. o zakończeniu rekultywacji w kierunki leśnym, ustala się kierunek 

dolesienia, w ramach strefy przyrodniczej III. 

 
Wytwórnia Mas Bitumicznych zlokalizowana zostanie w odległości ok. 400 m od 

najbliższych zabudowań mieszkalnych. Przedsięwzięcie nie przekroczy norm hałasu,                     

dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, której norma wynosi w porze dziennej 

50 dB i w porze nocnej 40 dB. Ponadto Wytwórnia Mas Bitumicznych będzie funkcjonować              

w latach 2019 – 2021 na czas realizacji budowy drogi ekspresowej S7. Maksymalny 

emitowany hałas z Wytwórni Mas Bitumicznych w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia 

będzie krótkotrwały i nie będzie miał wpływu na sąsiedztwo.   

 

W zakresie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas 

ziemnych, teren objęty zmianą studium – etap II nie znajduje się na obszarze osuwania się 

mas ziemnych. W zakresie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, teren 

objęty zmianą studium – etap II, we wschodniej części, wzdłuż rzeki Wkry, znajduje się w 

obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%) oraz w obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i 

wynosi raz na 100 lat (p=1%). Teren objęty zmianą studium – etap II znajduje się również na 

obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 

500 lat (p=0,2%). W związku z powyższym na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią dopuszcza się zagospodarowanie wyłącznie w sposób nie naruszający przepisów 

odrębnych. 

 

W zakresie obiektów lub obszarów, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar 

ochronny, na terenie objętym zmianą studium – etap II w obszarze złoża kruszywa piasków 

naturalnych „Szyjki” dopuszcza się wyznaczenie filarów ochronnych zgodnie z dokumentacją 

geologiczną przygotowaną na potrzeby wydobycia kruszyw. 
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W zakresie kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

obszaru objętego zmianą studium – etap I, ustala się:  

• obsługę komunikacyjną terenu kopalni kruszywa z drogi publicznej, zlokalizowanej od 

strony północnej obszaru objętego zmianą studium – etap I, z dopuszczeniem transportu 

kruszywa wyłącznie z wykorzystaniem pozostałych dróg lub działek sąsiadujących 

z obszarem, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

• odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej lub do szczelnego 

bezodpływowego zbiornika na ścieki – po zakończonej eksploatacji bezodpływowy 

zbiornik na ścieki należy usunąć z miejsca inwestycji, 

• dopuszczenie zagospodarowania wód opadowych na własnym terenie nieutwardzonym 

lub odprowadzanie zgodnie z przepisami odrębnymi, 

• do zaopatrzenia w wodę do celów socjalnych należy przyłączyć się do istniejącej sieci 

wodociągowej lub zapewnić wodę poprzez dowóz, 

• do ogrzewania obiektów służących obsłudze terenu eksploatacji zasadnym jest 

stosowanie paliwa gazowego, ciekłego, energii elektrycznej lub źródeł energii 

odnawialnej, 

• gromadzenie odpadów stałych w przystosowanych do tego celu pojemnikach 

usytuowanych w wyznaczonych miejscach na terenie. Dalsze ich zagospodarowanie  

należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi, 

• możliwość rozbudowy istniejących sieci, budowy nowych oraz budowy przyłączy.  

 

W zakresie obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego                      

o znaczeniu lokalnym, na terenie objętym zmianą studium – etap I dopuszcza się realizację 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.  

 

W zakresie obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego                      

o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 Ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarze opracowania zmiany studium – etap I nie 

przewiduje się sytuowania inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 

Eksploatacja kruszywa naturalnego, z obszaru zmiany studium – etap I służyć będzie do 

budowy drogi ekspresowej S-7. 

 

W zakresie obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarów 

wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszarów 

przestrzeni publicznej w granicach zmiany studium – etap I, nie określa się obszarów,                           

dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarów wymagających 

przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszarów przestrzeni publicznej. 

 

W zakresie obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, w tym obszarów wymagających zmiany przeznaczenia  

gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, na terenie objętym zmianą studium – 

etap I,  nie  występują  grunty rolne  klas I-III  podlegające  ochronie  oraz  grunty leśne.  Dla  
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terenu eksploatacji kruszywa naturalnego zostanie natomiast sporządzony miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Na terenie objętym zmianą Studium – etap I nie występują obszary pomników 

zagłady ani ich strefy ochronne, na których obowiązują 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). 

 

W zakresie obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub 

remediacji, Teren objęty zmianą studium – etap I po zakończonej eksploatacji kruszywa 

naturalnego, wymagać będzie przeprowadzenia rekultywacji. Wykonać ją należy zgodnie 

z przygotowaną wcześniej dokumentacją, w sugerowanym kierunku wodno-leśnym lub 

rolniczym, bez możliwości realizacji zabudowy. 

 

Na terenie objętym zmianą studium – etap I nie wskazuje się obszarów 

zdegradowanych. 

 

Na terenie objętym zmianą studium – etap I nie występują tereny zamknięte i ich 

strefy ochronne. 

 

Na terenie objętym zmianą studium – etap I nie wyznacza się obszarów 

funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym, związanych z uwarunkowaniami i potrzebami 

zagospodarowania występującymi w gminie. 

 

Na obszarze zmiany studium – etap I nie wyznacza się obszarów, na których 

rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię elektryczną z odnawialnych źródeł 

energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz stref ochronnych związanych z ograniczeniami                    

w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. 

 

W zakresie kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej na 

obszarze zmiany studium – etap II, ustala się:  

• zapewnienie obsługi komunikacyjnej: z sąsiadujących dróg publicznych, bezpośrednio 

lub za pośrednictwem dróg wewnętrznych, 

• odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, przydomowych 

oczyszczalni ścieków lub do szczelnych bezodpływowych zbiorników na ścieki – po 

zakończonej eksploatacji bezodpływowy zbiornik na ścieki należy usunąć z miejsca 

inwestycji, 

• odprowadzanie ścieków przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej po ich 

podczyszczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

• dopuszczenie zagospodarowania wód opadowych na własnym terenie nieutwardzonym 

lub odprowadzanie zgodnie z przepisami odrębnymi, 

• do zaopatrzenia w wodę do celów socjalnych należy przyłączyć się do istniejącej sieci 

wodociągowej lub zapewnić wodę z własnego źródła, 

• do ogrzewania budynków należy stosować paliwa charakteryzujące się niska emisją 

spalin lub odnawialne źródła energii, 
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• gromadzenie odpadów stałych w przystosowanych do tego celu pojemnikach 

usytuowanych w wyznaczonych miejscach na terenie nieruchomości. Dalsze ich 

zagospodarowanie  należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi, 

• dopuszcza się możliwość budowy, rozbudowy i przebudowy sieci infrastruktury 

technicznej.  

Ustala się kierunek rozwoju komunikacji związanej z częścią drogi krajowej nr 7 

Żukowo – Chyżne, klasy GP, na realizację drogi ekspresowej S7. W obszarze opracowania 

dla części drogi krajowej nr 7 realizowana jest inwestycja związana z budową drogi 

ekspresowej S7 – odcinek Strzegowo – Pieńki o długości 22 km. Pozostały odcinek drogi 

krajowej, który znajdzie się poza pasem drogi ekspresowej S7 zostanie dostosowany do 

funkcji jaką ma spełniać tj. jako droga serwisowa oraz dojazd do węzła. 

Wytwórnia Mas Bitumicznych w obrębie Kowalewko, gmina Glinojeck funkcjonować 

będzie w latach 2019 – 2021, a wytworzony asfalt służyć będzie do budowy drogi 

ekspresowej S7. Na przedmiotowym terenie dopuszcza się realizację infrastruktury 

technicznej, służącej obsłudze przedmiotowej inwestycji, jednakże nie będzie to wymagało 

poniesienia nakładów finansowych przez gminę. Zapewnienie energii elektrycznej dla 

funkcjonowania przedsięwzięcia będzie leżało po stronie inwestora.  

 

W zakresie obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego                            

o znaczeniu lokalnym, na terenie objętym zmianą studium – etap II dopuszcza się realizację 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.  

 

W zakresie obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego                  

o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 Ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarze opracowania zmiany studium – etap II,                      

nie przewiduje się sytuowania inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 

Wytwórnia Mas Bitumicznych, którą dopuszcza się do realizacji w ramach niniejszej zmiany 

studium – etap II, zrealizowana będzie na potrzeby budowy drogi ekspresowej S7 odcinek 

Strzegowo - Pieńki. Budowany odcinek drogi ekspresowej S7 o długości 22 km, którego 

część przebiegać będzie przez obszar objęty zmianą studium – etap II zostanie ukończony w 

maju 2021 r. 

 

W zakresie obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarów 

wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a 

także obszarów przestrzeni publicznej w graniach zmiany studium – etap II, ustala się 

sporządzenie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego, którego 

zapisy umożliwią realizację Wytwórni Mas Bitumicznych w obrębie Kowalewko, gmina 

Glinojeck. 

 

Nie określa się obszarów, obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń                             

i podziału nieruchomości, a także obszarów przestrzeni publicznej, w granicach zmiany 

studium – etap II. 
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W zakresie obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, w tym obszarów wymagających zmiany przeznaczenia  

gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, na terenie objętym zmianą studium – 

etap II, zmiany wymaga miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego zasięg 

dotyczy dz. nr 257 i 258 oraz części dz. nr 256, położonych w obrębie Kowalewko,                           

na których wyznaczono kierunek zagospodarowania przestrzennego pod strefę działalności 

gospodarczej Ic. W zakresie uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na 

cele nieleśne oraz w zakresie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze nie 

podejmuje się ustaleń. 

 

Na terenie objętym zmianą Studium – etap II nie występują obszary pomników 

zagłady ani ich strefy ochronne, na których obowiązują 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). 

 

W zakresie obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub 

remediacji, teren objęty zmianą studium – etap II, w zakresie występowania złoża piasków 

naturalnych „Szyjki”, ustala się kierunek zagospodarowania jako dolesienia. 

 

Na terenie objętym zmianą studium – etap II nie wskazuje się obszarów 

zdegradowanych. 

 

Na terenie objętym zmianą studium – etap II nie występują tereny zamknięte i ich 

strefy ochronne. 

 

Na terenie objętym zmianą studium – etap II nie wyznacza się obszarów 

funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym, związanych z uwarunkowaniami i potrzebami 

zagospodarowania występującymi w gminie. 

 

Na obszarze zmiany studium – etap II nie wyznacza się obszarów, na których 

rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię elektryczną z odnawialnych źródeł 

energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz stref ochronnych związanych z ograniczenia                

w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. 

 

• Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń 

zmiany studium – etap I: 

Zmiana Studium – etap I dotyczy działek położonych w obrębie Kondrajec 

Szlachecki, użytkowanych dotychczas jako rolnicze. Na podstawie zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Glinojeck – 

etap I, obszar objęty zmianą otrzymuje kierunek zagospodarowania przestrzennego – teren 

eksploatacji kruszywa ze złoża piasków "Kondrajec Szlachecki", oznaczony symbolem PE. 
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• Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń 

zmiany Studium: 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

i Gminy Glinojeck – etap II obejmuje obszar obrębu Kowalewko. Dotychczas wyznaczone                                

i użytkowane tereny związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zabudową 

zagrodową, otrzymały kierunek strefy zurbanizowanej – Ia. Tereny związane z przemysłem, 

produkcją, składami i magazynami otrzymały kierunek rozwoju jako strefa działalności 

gospodarczej – Ic. Utrzymuje się w niniejszej zmianie funkcję rolniczą, zgodnie 

z użytkowaniem terenów, która została zakwalifikowana do strefy rolnej - II. Na terenach 

użytkowanych jako lasy, a także przewidzianych do zalesienia wraz z istniejącymi 

zadrzewieniami i zakrzewieniami wyznaczono kierunek strefy przyrodniczej – III. Do strefy 

przyrodniczej III zaliczono teren, dla którego Starosta Ciechanowski wydał decyzje o 

zakończeniu rekultywacji w kierunki leśnym. W obszarze zmiany studium – etap II dokonano 

również zmiany terenu użytkowanego dotychczas jako teren rolniczy, na którym wyznaczono 

strefę działalności gospodarczej – Ic, w celu umożliwienia realizacji inwestycji polegającej na 

budowie Wytwórni Mas Bitumicznych, która służyć ma obsłudze budowy drogi ekspresowej 

S7 na odcinku Strzegowo - Pieńki. Zmiana studium – etap II obejmuje również układ 

komunikacyjny, w skład którego wchodzi budowa drogi ekspresowej S7, realizowana w 

części ciągu drogi krajowej nr 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 


