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System planowania przestrzennego w Polsce reguluje ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

Polityka przestrzenna gminy, uwzględniająca uwarunkowania jej rozwoju przestrzennego określana jest w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Studium jest dokumentem nie stanowiącym 
aktu prawa miejscowego, jednak jako akt kierownictwa wewnętrznego stanowi zbiór informacji ułatwiających 
prowadzenie gospodarki przestrzennej. Na jego podstawie sporządza się miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, które już stanowią prawo miejscowe i kształtują politykę przestrzenną gminy. Na obszarach 
nieobjętych ustaleniami mpzp wydawane są indywidualne decyzje o warunkach zabudowy.

Planowanie przestrzenne 
na poziomie gminnym

Studium UiKZP

Miejscowe plany 
zagospodarowania

(stanowi podstawę do ubiegania 
się o pozwolenie na budowę)

Decyzje o warunkach 
zabudowy 

(stanowią podstawę do ubiegania 
się o pozwolenie na budowę)



Charakterystyka 
urbanistyczna

Gmina Celestynów jest stosunkowo słabo 
zurbanizowana. Tereny zabudowane nie 
przekraczają 10% ogólnej powierzchni 
gminy. Cechą charakterystyczną gminy jest 
również niski udział w ogólnej powierzchni 
gminy terenów związanych z działalnością 
produkcyjną i usługową.  Północną i 
centralną część gminy charakteryzuje 
osadnictwo skoncentrowane, w części 
południowej zabudowa jest znacznie 
bardziej rozproszona. Jest to związane z 
dawnych charakterem rolniczym 
południowej części gminy. Na dzień 
dzisiejszy rolnictwo stanowi marginalny 
odsetek struktury zatrudnienia, charakter 
tych miejscowości również ulega powolnym 
zmianom. 

Nowi mieszkańcy najchętniej osiedlają się w 
większych miejscowościach takich jak 
Celestynów, Dąbrówka, Pogorzel i Glina. 
Coraz większym zainteresowaniem cieszy się 
również Lasek, Dyzin i Jatne. 



Struktura użytkowania gruntów

Ze struktury gruntów na terenie Gminy Celestynów wynika, że przeważającą część Naszej Gminy 
stanowią lasy (ponad połowę obszaru gminy) oraz grunty rolne (ok. 35% powierzchni gminy).

Ponad 95% powierzchni gminy jest m.in. z tego powodu objęta różnymi formami ochrony. Jest to 
ochrona w postaci parku krajobrazowego (MPK), obszaru chronionego krajobrazu (WOChK) oraz
rezerwatów przyrody.



Studium UiKZP

Wychodząc naprzeciw potrzebom nowym i przyszłym 
mieszkańcom, w ostatnich latach gmina rozpoczęła intensywne 
prace planistyczne związane z realizacją nowych miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Prace te rozpoczęły 
się od uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Celestynów w 2016 r.
W Studium wyodrębniono następujące strefy:
• mieszkaniowe
• usługowo – produkcyjne
• tereny gospodarki komunalnej i obsługi technicznej
• strefy rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej

Jak widać na załączonej mapie, znaczna część naszej gminy 
pozostaje w leśnym oraz rolnym wykorzystaniu. Tereny wskazane 
pod zabudowę mieszkaniową są silnie skoncentrowane. 
Powierzchnia terenów przewidzianych na te cele nie przekracza 
jednak 20% ogólnej powierzchni gminy. Strefa działalności 
gospodarczej w studium jest silnie ograniczona. Obejmuje ona 
przede wszystkim punktowe tereny położone w poszczególnych 
wsiach, na których prowadzona jest taka działalność . Większy 
obszar przeznaczony na cele produkcyjno – usługowe 
zlokalizowano w obrębie Ostrów, na nowym przebiegu drogi 
krajowej nr 17 oraz w rejonie miejscowości Regut.

Na terenie gminy nie wyznaczono obszarów wymagających 
przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji i remediacji, a także 
obszarów zdegradowanych.
Stosunkowo krótki okres obowiązywania studium wskazuje, że 
zabezpiecza ono potrzeby gminy i wskazuje najbardziej aktualne 
kierunki jej dalszego rozwoju, w tym w zakresie maksymalnego 
zapotrzebowania gminy na tereny budowlane.



Plany miejscowe

Na podstawie Studium UiKZP sporządzone zostały 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
które określają przeznaczenie i warunki 
zagospodarowania terenu. W MPZP można znaleźć 
informacje dotyczące zarówno obecnych, jak i 
planowanych inwestycji

Na terenie Naszej Gminy obowiązują 4 miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego: 

• dla miejscowości Dąbrówka i części miejscowości 
Stara Wieś (ok. 616ha)

• dla miejscowości Ostrów - część I (ok.306ha)

• dla części miejscowości Pogorzel - część A, gmina 
Celestynów (ok. 16ha)

• dla części miejscowości Pogorzel-część B (ok.304ha)

Funkcjonujące dokumenty planistyczne są stosunkowo 
aktualne, najstarszy z nich wszedł w życie w 2018r, 
ostatni uchwalony plan obowiązuje od lutego 2022 r.

Aktualnie około 14% gminy pokryte jest mpzp.



MPZP Dąbrówka 
i cz. m. Stara Wieś 

Podstawowym przeznaczenie terenów w obszarze 
planu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
która jest zlokalizowana w centralnej części 
opracowania.  Dopuszczono usługi bez uciążliwego 
oddziaływania na tereny sąsiednie. Wydzielono 
również tereny związane z usługami o charakterze 
publicznym oraz sakralnych.

Znaczną powierzchnię zajmują również tereny 
związane ze sportem i rekreacją wraz z usługami 
turystyki i ochrony zdrowia. Wysokie walory 
krajobrazowe obszaru opracowania uzasadniają 
wskazanie terenów do rozwoju funkcji opisanych 
powyżej. 

Istotne ograniczenia zarówno rodzaju zabudowy jak 
i jej zasięgu stanowią obszarowe formy ochrony 
przyrody (MPK, WOChK) które swym zasięgiem 
obejmują cały obszar planu.



MPZP – Ostrów cz. I

Przeznaczenie terenów pod lokalizację zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz 
produkcyjno-usługowej uwzględnia wymagania 
ładu przestrzennego, efektywnego 
gospodarowania przestrzenią oraz walorów 
ekonomicznych przestrzeni.  Zaprojektowano w 
nim również nową siatkę drogową, która 
umożliwia dalszy rozwój miejscowości.

Ostrów, jako jedna z nielicznych miejscowości 
naszej gminy, w znacznej części pozbawiona jest 
obszarowej formy ochrony przyrody. Umożliwiło 
to przeznaczenie znacznych terenów pod 
działalność produkcyjno – usługową,



Mpzp Pogorzel – cz. A i cz.B

Część A planu obejmuje teren dawnego 
ośrodka POLHOT. Teren ten w całości został 
przeznaczony pod usługi związane z 
ochroną zdrowia i usługi turystyki, ośrodki 
konferencyjno – wypoczynkowe itp. 

Część B planu  obejmuje tereny 
przeznaczone głównie pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z 
dopuszczeniem istniejących terenów 
produkcyjno – magazynowych.

W obszarze opracowania znaczną 
powierzchnię zajmują tereny leśne.  

Istotne ograniczenia zarówno rodzaju 
zabudowy jak i jej zasięgu stanowią 
obszarowe formy ochrony przyrody (MPK, 
WOChK).  



Projekty mpzp

Ponadto, pracujemy nad kolejnymi 
czterema planami miejscowymi:

• dla części miejscowości Lasek

• dla miejscowości Regut

• dla części miejscowości Dąbrówka i 
Celestynów (Celestynów Cmentarz”)

• dla działki nr ew. 220, obręb 
Celestynów

Podjęcie prac planistycznych dla tych 
miejscowości ma na celu przede 
wszystkim wyznaczenie nowych 
obszarów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową oraz zabudowę 
usługowo-produkcyjną zgodnie z 
zapisami obowiązującego studium. 



Atrakcyjność osadnicza

Gmina Celestynów, z uwagi na specyficzne warunki środowiskowe ma znacznie ograniczone możliwości rozwoju 
urbanistycznego. Na terenach obszarowych form ochrony przyrody (MPK, WOChK) wykluczona jest realizacja 

inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Sprzyjające warunki komunikacyjne (t. j. nowo 
wybudowana trasa S17, linia kolejowa nr 7), urokliwy krajobraz a zarazem bliskość dużego ośrodka miejskiego 

jakim jest Warszawa, przyciągają za to nowych mieszkańców.



Atrakcyjność inwestycyjna

Tereny inwestycyjne przeznaczone pod działalność gospodarczą  skupione są w rejonie miejscowości Ostrów, z 
uwagi na brak  obszarowych form ochrony przyrody. Umożliwiło to ukształtowanie strefy produkcyjno-
usługowej w obszarze o największym potencjale ekonomicznym w gminie tj. bezpośrednio przy  drodze 
ekspresowej S17 oraz poprzez zapewnienie rozwiązań przestrzennych ułatwiających komunikację. Strefa 
produkcyjno – usługowa zajmuje obszar około 30ha.



Innym obszarem o silnym potencjale rozwojowym dla działalności produkcyjno usługowej jest miejscowość 
Jatne (ok. 15,5ha) , gdzie funkcjonuje już kilka prężnie działających przedsiębiorstw produkcyjnych oraz Regut 
(ok. 3,8ha). W projekcie mpzp dla . Regut zostały przeznaczone tereny pod taką działalność, dla m. Jatne nie 
rozpoczęto prac planistycznych, jednak tereny wokół przedsiębiorstw zostały zabezpieczone  pod działalność w 
Studium UiKZP. Poza wymienionymi wyżej obszarami, działalność produkcyjno – usługowa jest zjawiskiem raczej 
punktowym  w takich miejscowościach jak Pogorzel, Celestynów, Ostrowik, Glina



Tereny inwestycyjne w miejscowości Jatne



Tereny inwestycyjne w miejscowości Regut



Bariery rozwoju inwestycyjnego oraz osadnictwa 

• Ograniczenia związane z ochroną obszarową w ramach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego  (zakaz 
realizacji pewnych inwestycji, ograniczenia terenowe obszarów pod zabudowę)

• Ograniczenia związane z ochroną obszarową w ramach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
(konieczność dostosowania planowanych inwestycji do przepisów związanych np. z ochroną przyrody )

• Stosunkowo małe pokrycie gminy planami miejscowymi wymusza konieczność wydawania decyzji o 
warunkach zabudowy (konieczność spełnienia warunków określonych w ustawie m.in. zachowanie zasady 
dobrego sąsiedztwa, konflikty społeczne w sytuacji wprowadzenia nowej funkcji np. usługi przy zabudowie 
mieszkaniowej)



Dziękuję za uwagę


