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Integralną cześć niniejszego opracowania stanowią: 

• rysunek – Uwarunkowania. Zagospodarowanie przestrzenne w skali 1: 5 000 

• rysunek – Uwarunkowania kulturowe w skali 1:10000 

• rysunek – Uwarunkowania komunikacyjne w skali 1:10000 

• rysunek – Infrastruktura techniczna w skali 1:10000 

• załącznik I – Ekofizjografia dla miasta Legionowo, w tym: 

  rysunek – Mapa zasobów i walorów przyrodniczych miasta Legionowa w skali 
1:10000 

 rysunek – Mapa zagrożeń poszczególnych elementów środowiska w skali 1:10000 

• załącznik II – Wykaz niezainwestowanych działek komunalnych 

• załącznik III – Tekst i rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Legionowo w skali 1:10000 
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I. WSTĘP 

I.1. Przedmiot i podstawa opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo.  

Legionowo położone jest w województwie mazowieckim na północno-zachodnim skraju 
obszaru metropolitalnego Warszawy, 23 km od centrum Warszawy. Legionowo liczy 50 tys. 
mieszkańców. Zajmuje 1360 ha, w większości gruntów zabudowanych i zurbanizowanych. 
Gęstość zaludnienia: 3.689 na 1 km2  Legionowo leży na szlakach komunikacyjnych 
łączących Warszawę z Gdańskiem (linia kolejowa) i Pojezierzem Mazurskim (droga krajowa 
nr 61). Tylko 7 km dzieli miasto od Zalewu Zegrzyńskiego - tradycyjnego miejsca 
wypoczynku mieszkańców Warszawy i okolic. W strukturze ekonomicznej miasta dominuje 
sektor handlu i usług. Legionowo szczyci się także bogatymi tradycjami rzemieślniczymi. 

Cechą charakterystyczną miasta jest jego młody wiek, bowiem gminę Legionowo utworzono 
dopiero w 1930 r. z kilku rozwijających się samodzielnie obszarów, w tym obecne osiedle 
Piaski i jednostka wojskowa, osada parcelacyjna Jabłonna Legionowa, Wieś Cegielnia oraz 
folwark Ludwisin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 1 Położenie m. Legionowo 

Podstawą opracowania jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 
27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.). Zgodnie z przewidzianą ustawą procedurą 
planistyczną Rada Miasta Legionowo podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo 
(Uchwała nr XVI/215/2003 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2003 r.). 

Podstawę opracowania studium stanowi także umowa z dnia 4 listopada 2005 r zawarta 
pomiędzy Urzędem Miasta Legionowo (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3; 05-12 Legionowo) a 
ARCADIS Ekokonrem Sp z o.o. (ul. Tarnogajska 18; 50-512 Wrocław) w sprawie 
sporządzenia studium. 
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I.2. Zakres opracowania 
Zakres studium określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 
marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm).  

Zgodnie z art. 9 ustawy celem opracowania studium jest określenie polityki przestrzennej 
gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Studium sporządza się dla 
całego obszaru gminy w granicach administracyjnych. Według ustawy w studium należy 
uwzględnić zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia 
strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego 
oraz cele i zadania określone w strategii rozwoju miasta Legionowo. W wypadku Legionowo 
w studium powinno uwzględnić się także ustalenia planu dla obszaru metropolitalnego 
Warszawy. 

Formalny zakres opracowania określa art. 10 ww. ustawy. Zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu w studium określa się uwarunkowania wynikające z: 
- dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 
- stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 
- stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i 

jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego; 

- stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
- warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; 
- zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 
- potrzeb i możliwości rozwoju gminy; 
- stanu prawnego gruntów; 
- występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych; 
- występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; 
- występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych; 
- występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych; 
- stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 

uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki 
odpadami; 

- zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych. 

Według art. 10 ust 2. w studium określa się w szczególności: 
- kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów; 
- kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

tereny wyłączone spod zabudowy; 
- obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu kulturowego i uzdrowisk; 
- obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej; 
- kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
- obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym; 
- obszary, 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; 

- obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary 
wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary 
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rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2 
oraz obszary przestrzeni publicznej; 

- obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i 
leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 

- kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 
- obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych; 
- obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; 
- obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich 

ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady; 

- obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji; 
- granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 
- inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania 

występujących w gminie. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. Nr 118, 
poz. 1233) dopuszcza wykonanie rysunku projektu studium na mapach topograficznych w 
skali od 1:5000 do 1:25 000. Niniejsze studium dla miasta Legionowo, zgodnie z umową, 
zostało wykonane w skali 1: 5000. 
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II. MIASTO LEGIONOWO NA TLE REGIONU 

II.1. Położenie miasta w układzie powiązań zewnętrznych 

II.1.A. Usytuowanie  
Miasto Legionowo położone jest w centralnej części województwa mazowieckiego. Graniczy 
z gminami: od południa i wschodu - Jabłonna, od północy – Wieliszew i od zachodu - 
Nieporęt. Legionowo stanowi fragment Obszaru Metropolitalnego Warszawy. W zakresie 
administracyjnym Legionowo stanowi ośrodek gminny oraz powiatowy (ww. gminy sąsiednie 
wraz z Legionowem oraz gminą Serock tworzą powiat legionowski). 

Położenie miasta w sąsiedztwie miasta stołecznego Warszawy stanowi jedno z 
najistotniejszych uwarunkowań dla jego rozwoju. Jednocześnie należy zaznaczyć, że obecnie 
obserwowany rozwój urbanizacji w obszarze aglomeracji ma żywiołowy, dynamiczny i raczej 
pasmowy charakter. Osią pasm rozwoju wokół Warszawy pozostaje układ komunikacyjny 
wiążący dany obszar z miastem stołecznym. Stąd w pierwszej kolejności dynamicznie rozwija 
się zabudowa w rejonie istniejących dróg pozwalających na szybki transport do centrum 
miasta Warszawy, czego przykładem może być Jabłonna. Pozostałe obszary w sąsiedztwie 
miasta pozostają także pod dużą presją urbanizacyjną, czego konsekwencją jest łączenie 
zabudowy miasta Legionowo z zabudową wsi Chotomów, Łajski i Michałów-Reginów.  

II.1.B. Powiązania komunikacyjne  
Legionowo leży w VI transeuropejskim korytarzu transportowym: Gdynia/Gdańsk-
Warszawa-Katowice-Żilina-Ostrawa-Breclav, którego wypełnienie stanowić będzie 
autostrada A1 i linia kolejowa E65 relacji Gdańsk-Warszawa-Katowice (CMK). Na terenie 
miasta od linii kolejowej nr 9 (E65) odchodzi linia kolejowa nr 10 Legionowo-Tłuszcz. 

Przez miasto przebiega droga krajowa nr 61 Warszawa-Ostrołęka-Łomża-Augustów, z którą 
na terenie miasta połączona jest droga wojewódzka nr 632 – Legionowo-Rembelszczyzna-
Marki. 

Ponadto na terenie miasta występuje szereg dróg powiatowych. 

Mieszkańcy Legionowa posiadają poprzez drogę krajową 61 i drogę wojewódzką 632 
połączenie z układem komunikacyjnym Warszawy, a przez to dobry dostęp do sieci 
krajowych i międzynarodowych.  

Przebiegające przez miasto linie kolejowe z przystankami na terenie miasta zapewniają 
połączenia z pozostałymi regionami kraju oraz z miastem stołecznym Warszawa. 

W odniesieniu do transportu publicznego w zakresie powiązań należy zauważyć, że: 

- teren miasta Legionowa jest połączony z miastem stołecznym Warszawą przez 
połączenia kolejowe i autobusowe, z których te drugie realizowane są przez autobusy 
miejskie ZTM Warszawa, PKS oraz linie prywatne; 

- teren miasta jest dobrze skomunikowany z miejscowością Jabłonna, co wynika z faktu 
jej położenia na trasie Legionowo-Warszawa; 

- teren miasta połączony jest z terenami gmin Nieporęt i Wieliszew przez komunikację 
PPKS Nowy Dwór Mazowiecki; 

- teren miasta połączony jest liniami kolejowymi z innymi regionami kraju, połączenia 
bezpośrednie z Małopolską, Śląskiem, Warmią i Mazurami, Pomorzem,  
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- teren miasta połączony jest z innymi miejscowościami woj. mazowieckiego i kraju 
liniami PKS oraz przewoźników prywatnych. 

Rys.2. Schemat powiązań komunikacyjnych Legionowa. 

II.1.C. Powiązania infrastrukturalne 
Miasto Legionowo zaopatrywane jest w większość mediów, poza ciepłem i wodą, z instalacji 
zewnętrznych. 

Zaopatrzenie w gaz odbywa się z systemu gazociągów wysokiego ciśnienia poprzez tłocznię 
gazu Rembelszczyzna i dwie stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia: stacja Łomianki i stacja: 
Wieliszew. 

Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się poprzez linie 110 kV doprowadzone do trzech 
Głównych Punktów Zasilania: 
• Legionowo 1 (Michałów) znajdujące się poza granicami gminy; 
• Legionowo 2 (Bukowiec) 
• Legionowo 3 (Cegielnia). 

Ścieki komunalne odprowadzane są do kolektorów i dalej do oczyszczalni „Czajka” 
zlokalizowanej się na terenie m. st. Warszawa.  
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II.1.D. Powiązania przyrodnicze 
Miasto Legionowo położone jest w widłach Wisły i Narwi. Dolina Wisły znajduje się na 
południe i zachód od granic miasta w odległości ok. 2 km, natomiast Narew znajduje się na 
północ i północny wschód od granic miasta w odległości ok. 5,5 km. Obszar wideł Wisły i 
Narwi charakteryzuje się znaczną lesistością, co wynika z niskiej jakości gleb na tym terenie. 
Na północnym zachodzie i południowym wschodzie miasto bezpośrednio graniczy z 
większymi kompleksami leśnymi, odpowiednio: Lasami Pomiechowskimi i Lasami 
Legionowskimi. Ponadto, elementem bezpośrednio łączącymi teren miasta z sąsiednimi 
obszarami jest Kanał Bródnowski stanowiący fragment wschodniej granicy miasta.  
 
Wzdłuż granicy południowo-wschodniej miasta Legionowo przebiega granica 
Warszawskiego Obszaru Chronionego krajobrazu oraz częściowo granica rezerwatu przyrody 
„Bukowiec”.  

II.1.E. Powiązania w zakresie infrastruktury społecznej 
Podstawowe potrzeby w zakresie infrastruktury społecznej są zaspakajane na terenie miasta 
Legionowo, co związane jest w faktem, że tutaj znajduje się siedziba gminy i powiatu, a 
Legionowo pozostaje centrum obszaru powiatu. Jednak położenie Legionowa w obszarze 
metropolitalnym Warszawy powoduje, że część usług publicznych realizowana jest na terenie 
miasta stołecznego, przede wszystkim: 

• usługi szpitalne, 

• nauki wyższej, 

• większość usług kultury. 
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III. USTALENIA OPRACOWAŃ STRATEGICZNYCH 

III.1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 
mazowieckiego 

Miasto Legionowo zostało w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
mazowieckiego (przyjęty Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 65/2004 z dnia 
7.06.2004 r.) włączone w obszar aglomeracji warszawskiej. Podstawowe cechy aglomeracji 
warszawskiej (za planem dla województwa), istotne z punktu widzenia polityki przestrzennej 
regionu, przedstawiają się następująco: 

• wysoki stopień urbanizacji wyrażający się gęstą siecią miast, wysokim udziałem 
ludności miejskiej, dużą gęstością zaludnienia również na obszarach wiejskich (w 
większości powyżej 100 osób na 1 km2), 

• duży i stale rosnący potencjał gospodarczy, intelektualny, kapitałowy i instytucjonalny 
skoncentrowany głównie w Warszawie, 

• pełnienie przez Warszawę funkcji międzynarodowych, krajowych i regionalnych, 

• położenie w otoczeniu obszarów stanowiących „Zielony Pierścień Warszawy” 
(Kampinoski Park Narodowy, Parki Krajobrazowe: Mazowiecki i Chojnowski oraz 
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu) i bogactwo środowiska kulturowego, 

• duże znaczenie turystyczno-wypoczynkowe Warszawy i terenów atrakcyjnych 
przyrodniczo wokół niej, 

• presja zainwestowania na strefę podstołeczną na terenach nieuzbrojonych w 
infrastrukturę techniczną, 

• rozprzestrzenianie się zabudowy o niskiej intensywności na terenach rolnych, 

• niska wydolność układu komunikacyjnego – brak rozwiązań obwodowych i zbyt mała 
liczba mostów, niewystarczająca ilość powiązań komunikacyjnych wewnątrz aglomeracji, 
niefunkcjonalny rozkład ruchu i niskie parametry techniczne dróg, 

• nienadążanie systemów infrastruktury technicznej, zwłaszcza komunalnej, za 
postępującą urbanizacją,  

• postępująca żywiołowo urbanizacja terenów leśnych i cennych przyrodniczo: 
(Kampinoski Park Narodowy, Mazowiecki i Chojnowski Park Krajobrazowy), terenów 
wykorzystywanych turystycznie np.: wokół Zalewu Zegrzyńskiego, 

• zagrożenia środowiska: pozaklasowe wody powierzchniowe, nie rozwiązana gospodarka 
ściekowa w strefie podstołecznej i lewobrzeżnej Warszawie, zanieczyszczenie powietrza, 
przekroczenia norm akustycznych, brak kompleksowego rozwiązania problemu odpadów 
komunalnych. 

Dalsze kształtowanie struktury przestrzennej aglomeracji warszawskiej będzie polegało na 
wzmacnianiu infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu europejskim, krajowym i 
regionalnym, usprawnianiu sieci transportu oraz poprawie ładu przestrzennego. 
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Rys.3 Kierunki polityki przestrzennej (Żródło:Plan dla województwa mazowieckiego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rys. 4 Kierunki polityki przestrzennego (rejon aglomeracji warszawskiej i Legionowa (przybliżenie z 
rys.3)  

Przyjęto, że misją Planu jest: 

stwarzanie warunków do osiągania spójności terytorialnej oraz trwałego i zrównoważonego 
rozwoju województwa mazowieckiego, poprawy warunków życia jego mieszkańców, stałego 
zwiększania efektywności procesów gospodarczych i konkurencyjności regionu.  

Misja ta będzie realizowana poprzez następujące cele: 

1. Zapewnienie większej spójności przestrzeni województwa i stwarzanie warunków do 
wyrównywania dysproporcji rozwojowych, który będzie realizowany poprzez: 
• rozbudowę i modernizację infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej, 
• wskazanie obszarów problemowych dla polityki regionalnej oraz określenie 

kierunków ich restrukturyzacji, 
• wzmocnienie oddziaływania aglomeracji warszawskiej i regionalnych ośrodków 

równoważenia rozwoju (byłych miast wojewódzkich) na ich otoczenie, 
• wskazanie miejscowości posiadających predyspozycje do pełnienia roli 

wielofunkcyjnych ośrodków obsługi rolnictwa. 
2.  Zapewnienie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju województwa poprzez 

zachowanie właściwych relacji pomiędzy poszczególnymi systemami i elementami 
zagospodarowania przestrzennego, który realizowany będzie poprzez: 
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• ochronę i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, 
• ochronę dziedzictwa kulturowego, krajobrazu i kształtowanie ładu przestrzennego, 
• wzmacnianie wielofunkcyjności struktur przestrzennych, 
• wzrost bezpieczeństwa ekologicznego. 

3.  Zwiększenie konkurencyjności regionu i poprawa warunków życia, który 
realizowany będzie poprzez: 
• likwidację barier infrastrukturalnych oraz wzmacnianie międzynarodowych i 

krajowych korytarzy transportowych, 
• wzmocnienie funkcji metropolitalnych Warszawy, 
• wykorzystanie dużego potencjału badawczo-rozwojowego Warszawy dla 

innowacyjności gospodarki, 
• koncentrację infrastruktury społecznej w wybranych ośrodkach osadniczych, 
• wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych dla celów turystyczno-

rekreacyjnych.  
W obszarze aglomeracji warszawskiej będzie kształtowany układ dróg odciążający obszar 
centralny i usprawniający połączenia wielu ośrodków osadniczych, poprzez najbliższe 
Warszawie powiązania lokalne, tworzony przez połączenia: od północy: Legionowo-
Jabłonna-Łomianki (z przeprawą mostową), Nowy Dwór Maz.-Nieporęt-Struga (z 
modernizacją drogi nr 631); od wschodu: Wiązowna-Sulejówek-Wołomin; od południa: 
Józefów-Konstancin-Jeziorna-Piaseczno-Lesznowola-Magdalenka-Nadarzyn (z przeprawą 
mostową przez Wisłę) z wykorzystaniem odcinków planowanej do modernizacji i 
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 721; od zachodu: planowana trasa „Paszkowianka” jako 
kontynuacja drogi nr 721 w kierunku zachodnim i dalej na północ w kierunku Starych Babic. 

III.2. Strategia rozwoju powiatu legionowskiego do 2015 r. 
WIZJA ROZWOJU POWIATU W 2015 ROKU 

Przyjęto, że przyszły charakter Powiatu będzie cechował szybki rozwój turystyki z 
uwzględnieniem agroturystyki i rekreacji a także rozwój sektora MSP1 i usług generujący 
nowe miejsca pracy oraz pomnażający dochody gmin i Powiatu. Legionowo stanie się 
centrum gospodarczym i kulturowym dla okolicznych gmin. Szczególnego znaczenia 
nabierze Zalew Zegrzyński wraz z otoczeniem i nowymi inwestycjami infrastrukturalnymi, 
który stanie się głównym miejscem krótkiego wypoczynku dla mieszkańców Warszawy. 

Ważnym obszarem, który będzie podlegał przemianom będzie przemysł i sektor małych i 
średnich przedsiębiorstw. Poszukiwania inwestora strategicznego, który stanie się głównym 
partnerem gospodarczym Powiatu zostaną uwieńczone sukcesem. Powiat i gminy wygenerują 
system ulg i zachęt dla małych przedsiębiorstw i rzemiosła. Pomyślność tego sektora przełoży 
się na wysokość budżetu Powiatu i stworzy nowe miejsca pracy. 

Rozwój turystyki będzie obszarem podstawowej aktywności Powiatu i gmin regionu. 
Wymagać będzie ona większych nakładów i intensywnych działań inwestycyjnych w zakresie 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i dbałości o stan środowiska przyrodniczego. Powiat 
podejmie działania zapewniające zachowanie ładu przestrzennego i estetycznego na terenie 
gmin. Duże znaczenie przywiązywane będzie do utrzymania porządku zwłaszcza w sezonie 
turystycznym. 

                                                 
1 MSP – małe i średnie przedsiębiorstwa 
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Zakłada się praktyczne zakończenie działań inwestycyjnych w obrębie rozwoju infrastruktury 
technicznej Powiatu jak też tej, która obsługuje ruch turystyczny. Powiat będzie z 
wyprzedzeniem reagował na nowe media (internet, intranet, itp.).  

Podstawowego znaczenia nabierze dostępność komunikacyjna Warszawy i Zalewu 
Zegrzyńskiego. Rozwinięte zostaną także alternatywne układy komunikacyjne (szybka kolej 
miejska, trasy rowerowe i wodne, taksówki powietrzne). 

Wysokiej staranności wymagać będzie sprostanie oczekiwaniom w zakresie osadnictwa i 
rozwoju funkcji mieszkalnych na terenie Powiatu. Mieszkańcy oczekiwać będą 
bezkolizyjnego załatwienia wszelkich problemów bytowych na miejscu, wysokiej jakościowo 
lokalnej oferty kulturalno – rozrywkowej, oświatowej i opieki zdrowotnej jak również 
poczucia bezpieczeństwa i ochrony socjalnej najsłabszych mieszkańców Powiatu. 

WIZJA POWIATU LEGIONOWSKIEGO W 2015 r. 

1) Liczba ludności wzrośnie do ok. 125 tys., 30% społeczeństwa posiadać będzie wyższe 
wykształcenie, nastąpi migracja ludności do Powiatu z Warszawy. 

2) Nastąpi znaczna poprawa stanu środowiska naturalnego zgodnie z normami Unii 
Europejskiej. Na terenie Powiatu wykonana będzie pełna infrastruktura w zakresie dostaw 
wody i odprowadzania ścieków. Nastąpi znaczne zwiększenie zalesienia, wprowadzone 
będą ekologiczne systemy grzewcze. 

3) Pozostaną nieliczne specjalistyczne gospodarstwa rolne nastawione na produkcję 
ogrodniczą, sadowniczą, kwiaciarską itp., rozwijać się będzie agroturystyka i rolnictwo 
przyzagrodowe. Głównym rynkiem zbytu będzie Warszawa. Poprawie ulegnie 
gospodarka leśna, lecz bez gospodarczego wykorzystania lasów. 

4) Nastąpi poprawa bazy oświatowej, dostępna będzie zróżnicowana oferta w zakresie 
szkolnictwa wyższego na terenie Powiatu. Zlokalizowana na miejscu służba zdrowia 
wyposażona będzie w szpital ”Jednego dnia”. Powstanie duże centrum kulturalno – 
sportowo – rekreacyjne w Legionowie. Zalew Zegrzyński wraz z otoczeniem 
przekształcony będzie w Centrum Sportu, Rekreacji i Rozrywki dla mieszkańców 
Warszawy. 

5) Powiat Legionowski i gminy będą w dobrej kondycji finansowej dzięki znacznemu 
zwiększeniu ilości podmiotów gospodarczych. Główna podaż miejsc pracy pokaże się w 
usługach i turystyce. Ważnym czynnikiem rozwoju będzie osadnictwo mieszkańców 
Warszawy na terenie Powiatu. 

6) Dochody mieszkańców oscylować będą wokół średnich w Unii Europejskiej. Mieszkańcy 
znajdować będą pracę w sektorze usług, turystyki, budownictwa i przemysłowym. 

7) Problemy infrastrukturalne zostaną rozwiązane w obszarach kanalizacji, wodociągów, 
dostawy gazu. Zaistnieje bardzo dobrze rozwiązana komunikacja z Warszawą i w obrębie 
Powiatu. Nowe inwestycje realizowane będą w oparciu o szczegółową i zintegrowaną 
wizję architektoniczną Powiatu. Zapewnione będzie bezpieczeństwo powodziowe w 
regionie. Znacznej poprawie ulegnie mała architektura (chodniki, miejsca zieleni, parki, 
centra sportowe). 

8) Kierunki dalszego rozwoju Powiatu to: turystyka i rekreacja, mieszkalnictwo, sektor 
małych i średnich przedsiębiorstw z usługami, połączone z wykreowaniem centrum 
administracyjnego i kulturalno – rozrywkowego oraz zakończeniem turystycznego 
zagospodarowania Zalewu Zegrzyńskiego. 
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W Strategii dla powiatu legionowskiego w następujący sposób sformułowano misję Powiatu: 
KSZTAŁTOWANIE POWIATU LEGIONOWSKIEGO JAKO NOWOCZESNEGO 

REJONU MAZOWSZA, 
ATRAKCYJNEGO DO INWESTOWANIA, ZAMIESZKANIA I WYPOCZYNKU, 

ZAPEWNIAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I MIENIA, 
DBAJĄCEGO O ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE PRZY WYKORZYSTANIU 

KORZYSTNEGO POŁOŻENIA GEOGRAFICZNEGO, 
A ZWŁASZCZA WALORÓW ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO 

W Strategii dla powiatu legionowskiego wskazano na konieczność koncentracji działań 
rozwojowych na siedmiu obszarach: 

I. Infrastruktura techniczna  
II. Przedsiębiorczość i przemysł 
III. Turystyka 
IV. Jakość życia mieszkańców 
V. Promocja powiatu 
VI. Samorządy lokalne 
VII. Współpraca z otoczeniem  

Dla każdego obszaru Strategia wskazuje cel strategiczny oraz cele szczegółowe do 
osiągnięcia do roku 2015.  

I. Rozwój infrastruktury technicznej w powiecie dla zwiększenia 
atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej i osadniczej poprzez: 

• Lokalizację i uzbrojenie terenów pod inwestycje 
• Uregulowanie stanów prawnych dróg na terenie Powiatu 
• Poprawę jakości komunikacji do i z Warszawy dla ułatwienia dojazdu do pracy i na 

wypoczynek weekendowy, w szczególności poprzez modernizację drogi nr 61 wraz z 
budową obwodnicy Jabłonny, Legionowa i Serocka 

• Poprawę stanu dróg istniejących i budowę nowych 
• Opracowanie koncepcji i realizację sieci połączeń międzygminnych transportu 

publicznego 
• Uruchomienie komunikacji promowej w Jabłonnie 
• Dokończenie inwestycji wodno – ściekowych na obszarze Powiatu 
• Rozwiązanie problematyki utylizacji odpadów 

II. Przyspieszony rozwój przedsiębiorczości dla zwiększenia podaży miejsc 
pracy i poprawy finansów samorządów wraz z restrukturyzacją rolnictwa 
poprzez: 

• Stworzenie systemu prawno-organizacyjnego dla ściągnięcia inwestorów w tym inwestora 
strategicznego 

• Opracowanie i wdrożenie powiatowego programu rozwoju przedsiębiorczości 
• Powołanie przy Starostwie Powiatowym punktu informacji dla przedsiębiorców 
• Wdrożenie lokalnego systemu poręczeń kredytowych 
• Wypracowanie metodyki postępowania z firmą będącą w kryzysie 
• Zaoferowanie małym i średnim przedsiębiorcom tanich terenów inwestycyjnych 
• Likwidację barier w procesach inwestycyjnych 
• Odtworzenie wysokotowarowej produkcji rolnej 
• Przeprowadzenie procedury zamiany i scalania gruntów rolnych oraz ich ewidencję 
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• Wykorzystanie Warszawy jako rynku zbytu dla produkcji rolnej Powiatu 
• Rozwój przetwórstwa i przechowalnictwa owocowo – warzywnego 
• Wsparcie inicjatyw tworzenia grup producenckich 

III. Wykorzystanie i rozwój potencjału turystycznego w powiecie jako 
miejsca całorocznego wypoczynku mieszkańców Warszawy poprzez: 

Opracowanie koncepcji rozwoju turystyki w Powiecie z podziałem na następujące plany 
cząstkowe: 

• opracowanie strategii informacji turystycznej w tym: 
- utworzenie sieci punktów informacji turystycznej 
• opracowanie koncepcji rozwoju infrastruktury turystycznej wokół Zalewu 
Zegrzyńskiego w tym: 
- uwzględnienie w planowaniu potrzeby swobodnego dostępu turystów do linii 

brzegowej 
- realizacja centrów turystycznych, wypoczynkowych, konferencyjnych nad Zalewem 
• opracowanie koncepcji zarządzania przemysłem turystycznym w tym: 
- opracowanie i wdrożenie programu rozwoju ścieżek pieszych i rowerowych oraz 

szlaków turystycznych w regionie 
- rozwój agroturystyki w ścisłej współpracy z gospodarstwami ekologicznymi. 

IV. Poprawa oferty oświatowej, zdrowotnej, kulturalnej, rekreacji i 
wypoczynku, warunków ekologicznych i bezpieczeństwa publicznego dla 
podniesienia poziomu życia mieszkańców powiatu poprzez: 

• Dostosowanie istniejących placówek ochrony zdrowia i oświaty do rzeczywistych potrzeb 
mieszkańców powiatu i zadań związanych z rekreacją 
- Rozwój bazy oświatowej (odpowiednie wyposażenie pracowni, budowa sal 

gimnastycznych, boisk, basenów) 
- Realizację programu „Bezpieczny Powiat” 
- Intensyfikację edukacji mieszkańców i radnych w różnych formach 
- Zwiększenie oferty szkolnictwa wyższego w Powiecie 
- Wspieranie inicjatyw lokalnych w obszarze kultury, sportu i rekreacji 
- Inspirowanie mieszkańców do podejmowania różnorodnych inicjatyw w powiązaniu z 

koncepcją rozwoju turystyki w Powiecie 
- Opracowanie Lokalnej Agendy 21 
- Zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców 
- Rozwój związków pomiędzy gminami Powiatu dla przeciwdziałania zagrożeniom 

ekologicznym 
- Odpowiednie motywowanie kadry oświatowej, opieki społecznej i zdrowotnej 

V. Intensywna promocja powiatu i jego atrakcyjności turystycznej, 
inwestycyjnej i osadniczej poprzez: 

• Opracowanie programu promocji powiatu, a w tym : 
- programu promocji wydarzeń kulturalnych w Powiecie, 
- programu promocji w Warszawie oferty związanej z Zalewem Zegrzyńskim 
- wypracowanie założeń programowych oraz koncepcji realizacji imprez będących 

ofertą dla mieszkańców województwa i kraju  
- opracowanie wspólnych dla Powiatu wydawnictw promocyjnych adresowanych do 

wybranych grup i sektorów odbiorczych 
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- wydanie w kilku językach informatora o imprezach realizowanych na terenie 
Powiatu 

• Stworzenie nowego i spójnego wizerunku Powiatu, a w szczególności skatalogowanie 
gruntów przeznaczonych pod inwestycje w całym Powiecie  

• Promowanie Powiatu przez osoby publiczne 
• Rozwinięcie współpracy z innymi regionami w kraju i zagranicą, w tym opracowanie 

katalogu rozwiązań stosowanych w regionach partnerskich z oceną możliwości ich 
zastosowania w Powiecie Legionowskim 

VI.  Poprawa jakości działań samorządów lokalnych (gminy, powiat) poprzez: 

 Zmianę planów zagospodarowania przestrzennego w kierunku wydzielenia stref 
budownictwa mieszkaniowego,  turystyki, inwestycji przemysłowych i innych 

 Monitoring i aktywny nadzór nad zagospodarowaniem przestrzennym gmin 
 Opracowanie i wdrożenie koncepcji polityki informacyjnej i integracyjnej mieszkańców 

Powiatu 
 Dobór znakomicie wyszkolonego personelu w samorządach terytorialnych według zasady 

„menedżerowie u władzy” 
 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego 
 Poprawę dostępności starostwa dla mieszkańców 
 Opracowanie koncepcji rozwoju budownictwa mieszkaniowego i osadnictwa 
 Nawiązanie współpracy z regionami Unii Europejskiej i wymiana doświadczeń  
 Lepsze wykorzystanie funduszy pomocowych i przedakcesyjnych 
 Lepszą koordynację działań w związkach gmin, powiatów, województw itp. 
 Budowanie lobbingu na rzecz dalszego rozwoju Powiatu Legionowskiego 

III.3. Strategia rozwoju miasta Legionowo 
W Strategii rozwoju Gminy Miejskiej Legionowo do 2015 roku ( Uchwała Nr 
XLIX/559/2002 Rady Miejskiej w Legionowie z dnia 17.04.2002 r) w następujący sposób 
sformułowano misję Gminy: 

Trwały rozwój społeczno-gospodarczy Legionowa przy respektowaniu 
wymogów ochrony środowiska przyrodniczego i zachowaniu ładu 

przestrzennego 
Realizacja misji została określona w Strategii poprzez realizację celów strategicznych w 
następujących strefach 

C1 . sfera gospodarcza 
Cel: Tworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców oraz 
wzrost atrakcyjności miasta dla lokalizacji inwestycji mieszkaniowych, usługowych i 
produkcyjnych 

C2 . sfera społeczna 
Cel: Rozwój i modernizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz wzrost jakości 
świadczonych usług społecznych 
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C3 . sfera ekologiczna i przestrzenna 
Cel: Osiągnięcie europejskich standardów stanu ochrony środowiska przyrodniczego oraz 
racjonalne zagospodarowanie przestrzeni miasta 

C4 . sfera infrastruktury transportowej 
Cel: Rozbudowa oraz modernizacja zewnętrznego i wewnętrznego systemu transportowego 
miasta 

SFERA GOSPODARCZA (cel strategiczny C1). 
Trwały i dynamiczny rozwój gospodarczy jest podstawowym warunkiem zmniejszania się 
rozmiarów bezrobocia i wzrostu zamożności mieszkańców, a także wzrostu dochodów 
budżetu miasta, co w konsekwencji umożliwi przeznaczanie coraz większych środków 
finansowych na zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie mieszkalnictwa, edukacji, 
ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury i sztuki, sportu i rekreacji oraz bezpieczeństwa 
publicznego. Innymi słowy, rozwój gospodarczy MIASTA LEGIONOWA zwiększać będzie 
bazę dochodową zarówno dla jego mieszkańców, jak i budżetu miasta. Niestety, skala i tempo 
rozwoju gospodarki lokalnej miasta zależne są przede wszystkim od czynników i 
uwarunkowań leżących poza miastem, na które nie ma ono praktycznie żadnego 
bezpośredniego wpływu. Z kolei, potencjalny inwestor przy wyborze konkretnej lokalizacji 
(gminy) dla działalności gospodarczej kieruje się następującymi przesłankami: 

- wolne tereny, budynki i obiekty do zagospodarowania, koszty ich pozyskania oraz 
wysokość podatków od nieruchomości, 

- dostęp i niezawodność funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz 
wysokość taryf opłat za korzystanie z ich usług, 

- zasoby pracy i ich struktura wg poziomu wykształcenia i poziomu kwalifikacji 
zawodowych, 

- lokalny klimat sprzyjający rozwojowi działalności gospodarczej, tworzony przez władze 
miasta oraz sprawność funkcjonowania administracji samorządowej, 

- poziom rozwoju tzw. otoczenia biznesu (banki, instytucje ubezpieczeniowe, biura 
doradztwa prawnego i podatkowego, biura rachunkowe, fundacje lub agencje wspierania 
inicjatyw lokalnych), 

- stan bezpieczeństwa publicznego i warunki zamieszkania. 

Stąd też, realizacja celu strategicznego C1 polegać będzie na tworzeniu jak najlepszych 
warunków lokalizacyjnych dla rodzimych i zewnętrznych inwestorów, aby byli oni 
zainteresowani inwestowaniem na terenie MIASTA LEGIONOWA. Rozwój gospodarczy 
miasta będzie podporządkowany wymogom ochrony środowiska przyrodniczego. 

SFERA SPOŁECZNA (cel strategiczny C2) 
Przeprowadzona analiza stanu istniejącego oraz słabych stron miasta wskazała na 
występowanie szeregu dotąd niezaspokojonych potrzeb społecznych. Jednak skala i tempo 
rozwiązywania tych problemów zależne będą w przyszłości w bezpośrednim stopniu od 
zasobności budżetu miasta. Im wyższe dochody będzie osiągać miasto, tym więcej środków 
będzie mogło przeznaczać na rozwiązywanie istotnych problemów społecznych. Realizacja 
celu strategicznego C2 polegać będzie na jak najlepszym zaspokajaniu potrzeb społecznych w 
sferze mieszkalnictwa komunalnego, edukacji, pomocy społecznej, kultury, sportu i rekreacji 
oraz bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta. Są to z punktu widzenia warunków 
życia mieszkańców miasta dziedziny o kluczowym znaczeniu. Aby osiągnąć poprawę 
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istniejącej sytuacji należy zmierzać m.in. do: budowy nowych i modernizacji istniejących 
komunalnych zasobów mieszkaniowych, restrukturyzacji oświaty samorządowej, 
zmierzającej do racjonalizacji wydatków na tę sferę z budżetu miasta, budowy nowej i 
modernizacji istniejącej bazy kultury, sportu i rekreacji. 

SFERA EKOLOGICZNA I PRZESTRZENNA (cel strategiczny C3) 
Ochrona zasobów przyrodniczych przed zabudową i degradacją oraz poprawa stanu 
środowiska przyrodniczego jest istotnym czynnikiem wpływającym na jakość życia 
mieszkańców miasta. Obecny stan wyposażenia miasta w urządzenia służące ochronie 
środowiska przyrodniczego można uznać - mimo niewątpliwych postępów w ubiegłych latach 
- za niezadowalający, zwłaszcza w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Aby 
osiągnąć standardy europejskie w zakresie stanu czystości środowiska przyrodniczego należy 
zmierzać do: 

- likwidacji niedoborów w zakresie urządzeń inżynieryjnych służących jego ochronie, 

- przejścia na proekologiczne nośniki pozyskiwania energii (gaz, elektryczność, źródła 
odnawialne), 

- powiększania powierzchni urządzonych terenów zieleni miejskiej, 

- zorganizowania selektywnej zbiórki oraz bezpiecznego składowania i utylizacji odpadów 
stałych. 

Z kolei, racjonalne zagospodarowanie przestrzeni MIASTA LEGIONOWA jest niezmiernie 
ważnym celem działań, bowiem z jego ogólnej powierzchni, wynoszącej 1356 ha - 80% 
przypada na tereny zabudowane. Świadczy to o dużej intensywności zagospodarowania 
przestrzeni miasta. W związku z tym LEGIONOWO posiada niewielkie rezerwy terenowe 
pod rozwój różnych funkcji (mieszkaniowych, usługowych, wytwórczych). Ponadto, miasto 
charakteryzuje się bardzo wysoką gęstością zaludnienia, wynoszącą 3750 osób/ km2 i należy 
do grupy najgęściej zaludnionych miast w Polsce (w województwie mazowieckim tylko 
miasto Piastów ma wyższy wskaźnik gęstości zaludnienia - 4100 osób/km2). Stąd też, coraz 
większego znaczenia nabierać będą działania zmierzające do rewitalizacji istniejących 
terenów zabudowy miejskiej, wzrostu intensywności ich wykorzystania przy zachowaniu 
wymogów ochrony środowiska przyrodniczego. Racjonalne zagospodarowanie przestrzeni 
MIASTA LEGIONOWA będzie dokonywać się poprzez racjonalną i oszczędną gospodarkę 
terenami, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje lokalizacyjne i 
inwestycje komunalne, w taki sposób, aby przekształcenia w tym zagospodarowaniu były 
podporządkowane:  

- kryteriom racjonalności ekonomicznej (minimalizacja nakładów finansowych z budżetu 
miasta na zagospodarowanie terenów pod różnorodne funkcje), 

- kryteriom racjonalności ekologicznej (ochrona zasobów przyrodniczych przed ich 
zabudową i degradacją), 

- kryteriom funkcjonalności (optymalne rozmieszczenie różnorodnych funkcji względem 
siebie w przestrzeni, aby minimalizować czas dostępu do nich), 

- kryteriom atrakcyjności lokalizacyjnej dla inwestorów krajowych i zagranicznych (teren 
odpowiednio wyposażony w infrastrukturę techniczną). 

Należy także w pierwszej kolejności dążyć do większej intensywności wykorzystania terenów 
już uzbrojonych w infrastrukturę techniczną lub o niskim koszcie ich uzbrojenia.  
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SFERA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ (cel strategiczny C4) 
System transportowy (sieć drogowo-uliczna i kolejowa oraz sieć transportu publicznego) ma 
ogromny wpływ na warunki życia mieszkańców, jak i na atrakcyjność lokalizacyjną miasta 
dla inwestorów zewnętrznych. Istniejące powiązania transportowe MIASTA LEGIONOWA 
(drogi kołowe, kolejowa komunikacja podmiejska i komunikacja autobusowa) są oceniane 
jako wysoce niezadowalające. Szczególnie trudna sytuacja występuje na drodze krajowej Nr 
61, łączącej LEGIONOWO z Warszawą. Jest ona bardzo obciążona ruchem kołowym i 
praktycznie przez cały dzień tworzą się korki, co znacznie wydłuża czas podróży do i z 
Legionowa. Wiele do życzenia pozostawia standard podróżowania podmiejskimi pociągami i 
autobusami, łączącymi miasto z Warszawą. W tej sytuacji sprawą pierwszoplanową jest 
modernizacja i przebudowa drogi krajowej Nr 61 (na odcinku wewnątrzmiejskim i do granic 
Warszawy wraz z budową obwodnicą Jabłonny oraz w kierunku Zalewu Zegrzyńskiego), a 
także poprawa warunków podróżowania pociągami i autobusami podmiejskimi (czas 
podróży, częstotliwość kursowania, komfort i bezpieczeństwo podróży). Ponadto, 
niezbędnym jest przywrócenie regularnych kursów pociągów podmiejskich na trasie Zegrze - 
Legionowo- Warszawa Gdańska wraz z uruchomieniem przystanku Legionowo - Piaski, co 
po oddaniu stacji metra (Dworzec Gdański) znacznie skróci czas dojazdu mieszkańców 
miasta do Warszawy. 

Wewnątrzmiejski układ drogowo-uliczny wymaga także rozbudowy i modernizacji. Dotyczy 
to zarówno dróg wojewódzkich i powiatowych, przebiegających przez teren LEGIONOWA, 
jak i gminnych. Mimo niewątpliwych postępów w ostatnich latach, w zakresie modernizacji 
dróg gminnych nadal 17% (według analiz przeprowadzonych w ramach prac nad Studium 
wskaźnik ten wynosi – 25%) ich ogółu to drogi o nawierzchni gruntowej. Dalszych inwestycji 
wymaga system parkingów ogólnodostępnych, oświetlenia ulicznego. Niezbędna jest także, 
budowa ścieżek rowerowych. 

Cele operacyjne i wybrane pogramy operacyjne 
 

C1 . Sfera gospodarcza 
• Organizacyjne i finansowe wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 
• Aktywizacja społeczności lokalnej wokół działań prorozwojowych 
• Wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania miastem 
• Przygotowanie terenów pod rozwój budownictwa mieszkaniowego i działalności 
• gospodarczej 
• Partnerska współpraca władz miasta z otoczeniem 
• Promocja miasta Legionowa w kraju i zagranicą 
• Poprawa wizerunku miasta 
- Wzmocnienie roli centrum miasta jako obszaru koncentracji funkcji administracyjnych, 

kulturalnych i handlowo-usługowych. 
- Porządkowanie posesji oraz utrzymanie porządku i czystości w mieście. 
- Dalsza poprawa jakości zamieszkania i zagospodarowania terenów spółdzielczych osiedli 

mieszkaniowych (place zabaw i gier sportowych dla dzieci i młodzieży, tereny zieleni 
urządzonej). 

- Rozwój infrastruktury społecznej na terenach osiedli komunalnych oraz budynków 
wspólnot mieszkaniowych (place zabaw, tereny rekreacyjne, zieleń miejska, drogi, 
chodniki i parkingi osiedlowe). 

- Budowa Ratusza wspólnie z prywatnymi inwestorami - stworzenie Centrum 
Administracyjno-Usługowego. 
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C2 . Sfera społeczna 
• Rozwój komunalnego budownictwa mieszkaniowego 
- Pozyskanie istniejących obiektów budowlanych na cele mieszkaniowe (socjalne), 

nadbudowa domów i adaptacja strychów. 
- Budowa 650 mieszkań komunalnych o średniej powierzchni 35 m2  
• Modernizacja i remonty istniejących komunalnych zasobów mieszkaniowych 
- Remonty (w tym rozbiórki) budynków komunalnych oraz udziały gminy w funduszach 

remontowych wspólnot mieszkaniowych. 
• Stała poprawa warunków funkcjonowania przedszkoli i szkół miejskich 
- Modernizacje i remonty przedszkoli i szkół miejskich  
- Zwiększenie powierzchni dydaktycznej w Szkole Podstawowej Nr 4. 
- Zwiększenie powierzchni dydaktycznej w Szkole Podstawowej Nr 7. 
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 i Gimnazjum Publicznego Nr 4 (kontynuacja). 
• Podniesienie poziomu świadczonych usług medycznych dla pacjentów 

podstawowej opieki zdrowotnej i rozwój profilaktyki zdrowotnej 
- Kontynuacja remontu placówki oraz powiększenie parkingu przy ul. Sowińskiego 15 A 
- Wspieranie działań na rzecz utworzenia przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla 

mieszkańców III Parceli i osiedla przy ul. Gen. Roi. 
- Budowa czterooddziałowego Szpitala Specjalistycznego (odpowiedni teren został 

zapisany w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego oraz dokonane zostały 
wstępne uzgodnienia z Min. Środowiska w sprawie jego odlesienia - zarezerwowany teren 
położony jest na Bukowcu C, w bliskim sąsiedztwie lasu w miejscu umożliwiającym 
korzystny dojazd). 

• Poprawa świadczonych usług i funkcjonowania placówek opieki społecznej 
- Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 35 osób 
- Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
- utworzenie zakładu pracy chronionej i zakładu aktywności zawodowej. 
• Tworzenie warunków do upowszechniania oraz rozwoju sportu i kultury fizycznej 
- Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego na terenie Stadionu Miejskiego, a w jego 

ramach: wielofunkcyjnej sali widowiskowo-sportowej, hotelu, trawiastego boiska 
treningowego, kortów tenisowych, rozbudowa i modernizacja bieżni, basenu otwartego, 
ścieżki rowerowej. 

- Modernizacja basenu przy ZSO Nr 2.  
- Remont kapitalny sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2. 
- Budowa boisk szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 i Nr 2 oraz w Gimnazjum 

Publicznym Nr 3 
- Rozwój sportu szkolnego i wspieranie klubów sportowych w zakresie szkolenia dzieci i 

młodzieży. 
- Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta w połączeniu z sąsiednimi gminami, w 

tym przy drodze krajowej Nr 61 
• Zwiększenie zainteresowania kulturą i ofertą kulturalną mieszkańców miasta 
- Budowa obiektu dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej.  
- Utworzenie Zespołu Szkół Artystycznych - Starostwo Powiatowe 
- Utworzenie Powiatowego Centrum Kultury i Rozrywki 
• Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 
- Rozbudowa i modernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
- Rozbudowa i modernizacja budynków Komendy Powiatowej Policji i Komisariatów 
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C 3 . Sfera ekologiczna i przestrzenna 
• Zabezpieczenie zasobów przyrodniczych miasta przed degradacją i podnoszenie 
świadomości ekologicznej mieszkańców miasta 
- Ochrona cennych z punktu widzenia przyrodniczego oraz krajobrazowego obszarów przed 

zabudową i degradacją (wyznaczenie tzw. rusztu ekologicznego miasta) 
- Wpływanie poprzez plany, decyzje lokalizacyjne i inwestycje komunalne na racjonalne z 

punktu widzenia ekologicznego zagospodarowanie przestrzeni miasta. 
- Tworzenie nowych, zagospodarowanie i konserwacja istniejących terenów zieleni 

miejskiej (parki, skwery, zieleńce, zieleń przyuliczna) 
- Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej i Monitoringu Zagrożeń Środowiska 

Przyrodniczego. 
• Rozwiązanie problemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
- Opracowanie i realizacja programu usuwania, składowania i utylizacji odpadów 

komunalnych, w tym budowa kompostowni odpadów organicznych. 
• Zaopatrzenie w wodę miasta Legionowa z Wodociągu Północnego 
- Modernizacja pompowni II st. SUW -Jagiellońska. 
- Budowa przewodu tranzytowego wody ze Stacji Strefowej do zbiorników SUW -

Jagiellońska. 
- Budowa przewodu dosyłowego wody z Wodociągu Północnego do SUW -Łajski. 
- Budowa przewodu wodociągowego do osiedla Piaski. 
• Zaopatrzenie w wodę budownictwa jednorodzinnego strefy Centrum (Ludwisin, 
Legionowo Przystanek, stare Legionowo) 
- Budowa podstawowej sieci wodociągowej w ul. Kościuszki. 
- Budowa podstawowej sieci wodociągowej w ul. Jagiellońskiej. 
- Budowa podstawowej sieci wodociągowej w ul. Parkowej (Dn 150). 
- Budowa podstawowej sieci wodociągowej w ul. Parkowej (Dn 100), Grunwaldzkiej i 

Poznańskiej. 
- Budowa podstawowej sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza, Batorego i Krasińskiego. 
- Budowa rozbiorczej sieci wodociągowej 
• Zaopatrzenie w wodę budownictwa jednorodzinnego strefy Bukowiec 
- Budowa wodociągu w ul. Kwiatowej 
- Budowa wodociągu w ul. Sobieskiego i Polankowej 
- Budowa wodociągu w ul. Sowińskiego 
- Budowa rozbiorczej sieci wodociągowej na terenie Bukowca B. 
- Budowa wodociągu w ul. Obrońców Lwowa i Grudzie 
- Budowa rozbiorczej sieci wodociągowej na terenie Bukowca C. 
• Zaopatrzenie w wodę budownictwa jednorodzinnego strefy III Parcela 
- Budowa podstawowej sieci wodociągowej w ul. Bandurskiego 
- Budowa podstawowej sieci wodociągowej w ul. Targowej. 
- Budowa podstawowej sieci wodociągowej w ul. Kolejowej. 
- Budowa podstawowej sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej. 
- Budowa rozbiorczej sieci wodociągowej w obszarze III Parceli. 
- Zaopatrzenie w wodę osiedla przy ul. POW z wodociągu Łajski 
• Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków P-G przy ul. 
P.Skargi (kontynuacja) 
- Budowa przepompowni P-8 przy ul. Prymasowskiej z przewodem tłocznym i układem 

podstawowych kanałów grawitacyjnych 
- Budowa przepompowni P-7a przy ul. Wileńskiej wraz z przewodem tłocznym i układem 
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podstawowych kanałów grawitacyjnych. 
- Budowa przepompowni P-7 przy ul. Gdańskiej wraz z przewodem tłocznym i układem 

podstawowych kanałów grawitacyjnych. 
- Budowa kanału sanitarnego w ul. Parkowej. 
- Budowa kanału sanitarnego w ul. B. Chrobrego (odcinek: ul. Sobieskiego . ul. 

Prymasowska. 
- Budowa kanału sanitarnego w ul. Sobieskiego, Piotra Skargi i Marszałkowskiej. 
• Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach III Parceli, Legionowa-Przystanku i 
Ludwisina 
- Budowa przepompowni ścieków P-K przy ul. Kolejowej wraz z przewodem tłocznym.  
- Budowa sieci kanałów grawitacyjnych w zlewni przepompowni ścieków P-K. 
- Budowa przepompowni ścieków P-6 przy ul. Targowej z przewodem tłocznym i układem 

podstawowych kanałów grawitacyjnych. 
- Budowa przepompowni ścieków P-3 przy ul.Świerkowej z przewodem tłocznym i 

układem podstawowych kanałów grawitacyjnych. 
- Budowa przepompowni ścieków P-5 przy ul.Wardenckiego z przewodem tłocznym i 

podstawowymi kanałami grawitacyjnymi. 
- Budowa przepompowni ścieków P-2 przy ul. Sosnowej z przewodem tłocznym i układem 

podstawowych kanałów grawitacyjnych. 
- Budowa drugiego przewodu tłocznego z przepompowni ścieków P-ŁP w Łajskach do ul. 

Jagiellońskiej. 
- Budowa przepompowni ścieków P-1 przy ul. Brzozowej wraz z przewodem tłocznym i 

układem podstawowych kanałów grawitacyjnych. 
- Budowa przepompowni ścieków P-4 przy ul. Suwalnej wraz z przewodem tłocznym i 

układem podstawowych kanałów grawitacyjnych. 
• Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PP przy ul. 
Parkowej 
- Modernizacja przepompowni ścieków PP przy ul. Parkowej 
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zlewni przepompowni ścieków PP w 

rejonie ulic: Kościuszki, Jagiellońskiej, Matejki. 
• Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Bukowca C 
- Budowa kanałów sanitarnych w ul. Polnej, Strużańskiej, 11-go listopada i Podgórskiej 
- Budowa przepompowni ścieków P-9 przy ul. Zegrzyńskiej z przewodem tłocznym i siecią 

podstawowych kanałów grawitacyjnych. 
- Budowa przepompowni ścieków P-10 przy ul. Grudzie z przewodem tłocznym i siecią 

podstawowych kanałów grawitacyjnych. 
- Budowa przepompowni ścieków „Strużańska” z przewodem tłocznym i siecią 

podstawowych przewodów grawitacyjnych. 
• Modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni Przepompowni Centralnej 
- Modernizacja przepompowni zastępczej PZ przy ul. Piłsudskiego.  
- Przebudowa kolektora A ścieków sanitarnych od ul. Jagiellońskiej do ul. Sowińskiego 
• Docelowe odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta do rzeki Wisły 
- Budowa zbiornika retencyjnego wraz z kanałami dopływowymi przy ul. Husarskiej 
- Modernizacja przepompowni PD przy ul. Sobieskiego 
- Budowa przepompowni PD1 oraz przewodów tłocznych przy ul. Husarskiej 
- Budowa przejścia przez wał przeciwpożarowy i wylotu do kanału Henrykowskiego 
• Odwodnienie drogi krajowej Nr 61 w ramach jej przebudowy na odcinku przejścia 
przez teren miasta 
- Budowa kanałów w ul. Warszawskiej na odcinku od torów kolejowych PKP do granicy 

Legionowa z gminą Jabłonna 
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- Budowa kanałów w ul. Zegrzyńskiej od torów kolejowych PKP do kanału Bródnowskiego 
wraz ze stawami retencyjno-sedymentacyjnymi 

• Odwodnienie dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta 
- Budowa kanałów w ul. Parkowej (odcinek ulica: Sobieskiego . Kościuszki oraz 

Sobieskiego - Prymasowska) 
- Budowa kanału w ul. Krakowskiej (odcinek ulica: Parkowa - Kościuszki) 
- Budowa kanału w ul. B. Chrobrego i S. Czarnieckiego (odcinek ulica: Sobieskiego - 

Rycerska) 
- Budowa kanału w ul. Jagiellońskiej (odcinek ulic: Parkowa - Kościuszki) 
- Budowa kanałów w ulicach: Kościuszki, 3-go Maja, Krasińskiego, Batorego i Handlowej 
• Spełnienie wymogów ochrony środowiska w Ciepłowni Łajski 
- Modernizacja instalacji odżużlania. 
- Modernizacja instalacji nawęglania.  
- Modernizacja systemu odpylania spalin  
- Instalacja odsiarczania spalin 
- Budowa skojarzonego bloku wytwarzania energii elektrycznej i ciepła . wprowadzenie 

gazu ziemnego jako paliwa (redukcja kosztów wytwarzania ciepła) 
- Utrzymanie sprawności sieci cieplnej - remonty przyłączy i węzłów oraz wprowadzenie 

systemu monitoringu pracy węzłów cieplnych. 
• Pozyskanie nowych odbiorców ciepła przez PEC „Legionowo” Sp. z o.o. 
- Rozbudowa sieci cieplnej na terenie miasta  
- Rozbudowa sieci na terenach ościennych gmin (np. gmina Jabłonna) 
C4 . Sfera infrastruktury transportowej 
• Poprawa powiązań komunikacyjnych miasta z otoczeniem 
- Budowa Trasy Mostowej wraz z mostem przez rzekę Wisłę łączącego Gminę Jabłonna z 

Gminą Łomianki oraz obwodnicą Legionowa 
- Modernizacja drogi krajowej Nr 61 Warszawa - Augustów, w tym na odcinku 

przechodzącym przez teren miasta - przebudowa drogi (ul. Warszawska i ul. Zegrzyńska) 
oraz wiaduktu nad torami kolejowymi 

- Modernizacja i budowa drogi wojewódzkiej Nr 632 (ul. Strużańska, budowa nowego 
odcinka drogi łączącej ul. Strużańską z Gminą Warszawa-Białołęka) - połączenie 
Legionowa z Nieporętem i Markami (drogą krajową Nr 18) 

- Przedłużenie ul. Parkowej do ul. Chotomowskiej - połączenie Legionowa z Gminą 
Jabłonna 

- Modernizacja ciągu ulic: Jagiellońska i Tadeusza Kościuszki, łączącego Legionowo z 
Gminą Jabłonna (wieś Chotomów)  - wyprowadzenie ruchu z miasta na drogę krajową Nr 
61, połączenie między dzielnicami miasta, połączenie z dworcem kolejowym PKP 
Legionowo-Przystanek 

- Modernizacja i budowa ciągu ulic: Jana III Sobieskiego (na odcinku Warszawska - 
Parkowa docelowo budowa drogi dwujezdniowej), Krakowska (budowa bezkolizyjnego 
skrzyżowania z trasą kolejową), Aleja Róż (budowa drogi), łączącego dzielnice miasta, 
połączenie z dworcem kolejowym Legionowo-Przystanek, wyprowadzenie ruchu na drogę 
krajową Nr 61 

- Modernizacja i budowa ciągu ulic: Parkowa (urządzenie drogi, modernizacja przejazdu 
kolejowego), kard. Stefana Wyszyńskiego, Cynkowa, Suwalna, Szarych Szeregów  - 
połączenie z Gminą Jabłonna i Gminą Wieliszew oraz dzielnic: Przystanek i III Parcela 

- Budowa ul. Kolejowej od ul. Wyszyńskiego do Chotomowa  - połączenie Legionowa z 
Gminą Jabłonna 

- Modernizacja ciągu ulic: Józefa Mireckiego i Jana Pawła I - połączenie Legionowa z 
gminą Wieliszew 
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- Modernizacja ul. Grudzie . połączenie Legionowa z Gminą Nieporęt. 
- Budowa dworca kolejowego PKP w Legionowie w połączeniu z kompleksem usługowo-

handlowym i parkingami. 
- Ponowne uruchomienie stałych przewozów pasażerskich na linii kolejowej Zegrze . 

Legionowo - Warszawa Gdańska wraz z przystankiem Legionowo-Piaski 
• Rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta 
- Modernizacja ciągu ulic: Tadeusza Kościuszki, Handlowa, Polna - połączenie dzielnic i 

osiedli z centrum miasta, dworcem kolejowym PKP, komunikacja między Bukowcem B i 
Bukowcem C 

- Modernizacja ul. gen. Józefa Sowińskiego  - wyprowadzenie ruchu z osiedla Jagiellońska. 
na drogę krajową Nr 61, obsługa komunikacji publicznej. 

- Budowa ul. Piaskowej od Al. Sybiraków do ul. Zegrzyńskiej i Al. Sybiraków oraz ulicy 
jeszcze bez nazwy - wyprowadzenie ruchu z osiedla Piaski w kierunku Bukowca 

- Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania (tunel) z linią kolejową w ul. Aleja 3 Maja 
- Budowa ul. Długiej (odcinek Wita Stwosza . Obrońców Lwowa) wyprowadzenie ruchu z 

dzielnicy Bukowiec C na drogę wojewódzką Nr 632 
- Budowa ul. Wrzosowej (odcinek Polna . Zegrzyńska) - połączenie dzielnicy Bukowiec B, 

osiedle Piaski, III Parcela z wyłączeniem drogi krajowej Nr 61. 
- Modernizacja ul. Dolnej - połączenie dzielnicy Bukowiec B - osiedle Piaski - III Parcela 
- Budowa i modernizacja innych dróg gminnych zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

W latach 2002-2005 część inwestycji wymienionych w programach operacyjnych Strategii 
została zrealizowana, m.in. wykonano inwestycje przewidziane do realizacji w zakresie 
rozwoju sieci wodociągowej.  

III.4. Ustalenia polityk przestrzennych do zagospodarowania 
terenów sąsiednich gmin  

Miasto Legionowo sąsiaduje z trzema gminami wiejskimi: Jabłonną, Nieporętem i 
Wieliszewem. 

III.4.A.  Gmina Jabłonna 
Na południu i zachodzie miasto Legionowo sąsiaduje z gminą Jabłonna. Rada Gminy 
Jabłonna Uchwałą nr XXV/260/2000 z dnia 12 grudnia 2000 r. przyjęła Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna. Dla obszarów 
bezpośrednio sąsiadujących z miastem Legionowo zaplanowano w Studium następujące 
kierunki zagospodarowania: 

- leśny przy granicy południowo-wschodniej, od ul. Grudzie (Łajski-Grudzie) do ul. 
Wiejskiej; 

- mieszkaniowy ekstensywny o wskaźniku zabudowy brutto od 0,3 do 0,2 wzdłuż ul. 
Wiejskiej do ul. Warszawskiej; 

- mieszkaniowy intensywny o wskaźniku zabudowy brutto od 0,8 do 0,7 od ul. 
Warszawskiej do ul. Granicznej; 

- mieszkaniowy średnio intensywny o wskaźniku zabudowy brutto od 0,5 do 0,45 od ul. 
Granicznej do ul. Plusarskiej; 

- mieszkaniowy ekstensywny od ul. Plusarskiej do okolic ul. Traugutta; 
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- mieszkaniowy średnio intensywny od okolic ul. Traugutta do ul. S. Kiesielewskiego z 
dwiema niewielkimi enklawami zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej przy granicy z 
miastem Legionowem; 

- mieszkaniowy ekstensywny od S. Kiesielewskiego do granicy północno-zachodniej 
gminy Jabłonna. 

Jednocześnie część układu komunikacyjnego gminy Jabłonna łączona jest z układem 
komunikacyjnym miasta Legionowa, są to: 

- drogi główne – ul. Warszawska (gdzie planowane są usługi wzdłuż drogi); 

- drogi zbiorcze: ul. Piusa XI (gdzie planowany jest rozwój usług wzdłuż drogi), 
przedłużania Parkowej, przedłużenie Plusarskiej (gdzie planowane są usługi wzdłuż 
drogi);  

- drogi lokalne: Królewska, przedłużenie Mieszka I, S. Kiesielewskiego oraz trzy drogi w 
lasach na południe od miasta na wysokości ulic Zakopiańskiej, Sielankowej, i 
Strużańskiej. 

Na południe od granic miasta Legionowa w odległości ok. 500 m planowana jest budowa 
obwodnicy Jabłonnej, a przy zachodniej granicy miasta budowa tzw. Trasy Mostowej (od 
planowanej Trasy Olszynki Grochowskiej do planowanej przeprawy mostowej Łomianki-
Jabłonna). 

Studium nie określa innych niż wskaźnik powierzchni zabudowy brutto standardów 
urbanistyczno-architektonicznych dla zabudowy.  

Część obszarów gminy Jabłonna przy granicach z miastem Legionowem zostało objętych 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna 
dotyczący części północno - zachodniej obszaru wsi Jabłonna Uchwała Nr XLI/349/2005 
Rady Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2005r, który obejmuje obszar: 

 od północy - granica administracyjna z gminą Legionowo, ul. Listopadowa, 
 od zachodu - obszar ograniczony ul. Kisielewskiego, ul. Chotomowską, wzdłuż granic 

działek nr 66, 1910, 121, 176/4, 178/4, 193/1, 
 od południa - ul. Modlińską, 
 od wschodu - ul. Zegrzyńską. 

Ww. plan ustala zabudowę mieszkaniową i usługową, jako wiodącą funkcję obszaru. 

Ze względu na konieczność wzmocnienia walorów rekreacyjnych terenu objętego planem, 
ochronę stosunków wodnych oraz ochronę krajobrazu kulturowego, ustala się: 
a) nakaz zachowania istniejącej, wartościowej zieleni wysokiej,  
b) obowiązkową zasadę kompensacji, 
c) zalecenie zachowania istniejącej rzeźby terenu dolinek smużnych,  
d) zalecenie wprowadzania nowych nasadzeń z dużą dbałością o walory krajobrazowe. 

W planie ustalenia m.in. następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) wysokość zabudowy nie może przekraczać: 
a) 2 kondygnacji i nie więcej niż 11m: na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(MN) oraz mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej (MNi) i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej z dopuszczeniem funkcji 
usługowej (MN/U, U/MN, U/MNi), 
b) 1 kondygnacji i nie więcej niż 9m: na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
rezydencjonalnej (MNr), 
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c) 3 kondygnacji i nie więcej niż 11m: na terenach zabudowy usługowej (U), 

2) w zakresie kształtowania geometrii dachów, ustala się nakaz: 
a) stosowania dachów o symetrycznym układzie połaci, o nachyleniu połaci od 25o do 45o, 
b) stosowania kolorystyki pokrycia dachowego w tonacji czerwieni i brązu, szarości, 
c) stosowania pokrycia dachu wyłącznie w formie dachówki lub materiałów o wyglądzie 
zbliżonym do dachówki, 

3) w zakresie kształtowania zabudowy gospodarczej i garażowej, ustala się: 
a) maksymalną wysokość: 1 kondygnację i nie więcej niż 5m, licząc od poziomu terenu do 
najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku, 
b) zakaz budowy wolno stojących garaży przed elewacją frontową budynku, 

4) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę, utwardzone nawierzchnie, w tym dojścia i 
dojazdy, oraz parkingi i tarasy następujący procent całkowitej powierzchni działki, pozostałą 
część należy użytkować jako czynną biologicznie: 
a) do 35%: na terenach MN, 
b) do 50%: na terenach MNi, 
c) do 30%: na terenach MNr, 
d) do 40%: na terenach MN/U i MNi/U, 
e) do 50%: na terenach U, 

5) w zakresie lokalizowania ogrodzeń, zakazuje się m.in.: 
a) stosowania ogrodzeń z siatki drucianej i prefabrykowanych ogrodzeń betonowych na 
granicy działki od strony terenów publicznych i półpublicznych, 
b) stosowania ogrodzeń wyższych niż 1,8m na granicy działki od strony terenów publicznych 
i półpublicznych, 
c) stosowania ogrodzeń uniemożliwiających migrację niewielkich przedstawicieli fauny, 
d) stosowania jaskrawej kolorystyki ogrodzeń, 

Plan wprowadza następujące szczegółowe zasad i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) minimalne wielkości działek: 
a) 1000m2: na terenach MN, 
b) 1500m2: na terenach MNr, 
c) 750m2: na terenach zabudowy MNi z zabudową wolno stojącą, oraz na terenach zabudowy 
MNi/U z zabudową wolno stojącą, 
d) 500m2: na terenach MNi z zabudową bliźniaczą, oraz na terenach MNi/U z zabudową 
bliźniaczą, 
e) 400m2: na terenach MNi/U z zabudową szeregową, 
f) 1000m2: na terenach MN/U, 
g) 2000m2: dla funkcji usługowej, 1000m2: dla funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej: na 
terenach zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej U/MN, 
h) 1000m2: dla funkcji usługowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, 500m2: 
dla funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej: na terenach zabudowy usługowej i 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej U/MNi, 
i) 1500m2: na terenach U, 

III.4.B. Gmina Wieliszew 
Na północy, miasto Legionowo sąsiaduje z gminą Wieliszew, dla których Uchwała Nr 
239/XVII/2000 Rady Gminy z dnia 7 listopada 2000 r. przyjęto Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew. W Studium tym w 
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następujący sposób określono kierunki zagospodarowania terenów przy granicy z miastem 
Legionowem: 

 leśny - od granicy z gm. Jabłonna do ul. Olszankowej (Osiedle Młodych); 
 przemysł (nieuciążliwy), składy i magazyny - od ul. Olszankowej wzdłuż  Al. Róż i 

ul. Grzybowej do ul. Białobłotnej (gm. Wieliszew); 
 mieszkalnictwo (w tym usługi dla mieszkańców) wzdłuż ul. Grzybowej i Suwalnej do 

ul. Szarych Szeregów; 
 przemysł (nieuciążliwy), składy i magazyny wzdłuż ul. Szarych Szeregów; 
 mieszkalnictwo (w tym usługi dla mieszkańców) przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i 

Fabrycznej; 
 przemysł (nieuciążliwy), składy i magazyny wzdłuż bocznicy kolejowej do ul. Jana 

Pawła I; 
 mieszkalnictwo (w tym usługi dla mieszkańców) - od ul. Jana Pawła I do 

planowanego przebiegu linii kolejowej; 
 rolny (bez prawa do zabudowy) - od planowanego przebiegu linii kolejowej do 

granicy z gm. Nieporęt. Należy tutaj zaznaczyć, że możliwa jest w przyszłości zmiana 
przeznaczenia terenów rolnych po inne funkcje. 

W dalszej odległości od granic miasta planowane są tereny mieszkalnictwa oraz tereny 
działalności gospodarczej i usług komercyjnych. 

Jednocześnie w zakresie powiązań komunikacyjnych planowana jest na terenie gm. 
Wieliszew tzw. Trasa Mostowa, która przebiegać będzie wzdłuż Al. Róż poprzez lasy przy 
granicy z miastem Legionowo. 

W większości tereny sąsiadujące z miastem Legionowo stanowią sołectwo Łajski, dla którego 
jako funkcję wiodącą i aktywizującą przyjęto w Studium: mieszkalnictwo oraz nieuciążliwy 
przemysł, bazy, składy, nieuciążliwą działalność gospodarczą i usługi komercyjne. 
Jednocześnie za niezbędne uznano w Studium lokalizowanie na terenie sołectwa funkcji 
przemysłowych, składowych i usługowych nieuciążliwych lub mających stosowne 
zabezpieczenia techniczne i technologie określone w Prawie Ochrony Środowiska. 

W Studium w odniesieniu do terenów mieszkalnictwa preferowana jest realizacja zabudowy 
w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej.  

Studium wprowadza następujące standardy architektoniczno-urbanistyczne: 

1. Zabudowa w terenach przeznaczonych dla rozwoju urbanizacji powinna być 
podporządkowana głównej funkcji obszaru. 

2. Na działkach budowlanych, niezależnie od przeznaczenia działki, zachować należy min. 
40% pow. biologicznie czynnej, a w granicach WOChK min. 70%; 

3. Zabudowa mieszkaniowa nie powinna przekraczać 3 kondygnacji, przy czym trzecia 
kondygnacja powinna być poddaszem użytkowym. 

4. Przewiduje się średnią wielkość działki w zabudowie mieszkaniowej:  
- Dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej – 800 m2; 
- Dla zabudowy jednorodzinnej  bliźniaczej – 600 m2; 

5. Szerokości frontów działek nie powinny być węższe niż: 
- W zabudowie wolnostojącej – 20 m; 
- W zabudowie bliźniaczej – 14 m; 
- W zabudowie szeregowej – 9 m; 
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6. Należy zachować następujące odległości zabudowy: 
- od kompleksów leśnych, wód otwartych, rzek i cieków w granicach WOChK – 

zgodnie ze stosowym Rozporządzeniem Wojewody; 
- od linii energetycznych, gazociągów, dróg, obiektów uciążliwych i chronionych 

zgodnie z przepisami szczególnymi określającymi te odległości; 

7. Wolny od zabudowy powinien zostać pas o szerokości po 50 m na każdą stronę od 
brzegów Kanału Bródnowskiego; 

8. W miejscowych planach należy zaostrzyć rygory urbanistyczne i architektoniczne celem 
porządkowania przestrzeni poprzez wprowadzenie następujących zasad: 
- lokalizacja zabudowy musi odbywać się zgodnie z określonymi w planie liniami 

zabudowy; 
- obiekty mieszkalne i usługowe powinny być kryte dachami dwu lub wielospadowymi 

o symetrycznych połaciach dachowych i ich nachyleniu pod kątem 30˚ - 50˚; 
- układ budynków w stosunku do ulic należy ustalić w sposób uporządkowany; 
- formy i ich wysokości na wydzielonych osiedlach lub ulicach należy zharmonizować 

wzajemnie i z otoczeniem. 

Część obszarów przy granicach z miastem Legionowem zostało objętych uchwalonymi 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego są to: 
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzeszew (obecnie 

Wieliszew) na obszarze wsi Łajski w rejonie ul. Kościelnej i granic gminy Uchwała Nr 
147/XI/99 z dnia 28 grudnia 1999 r; 

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Łajski (Dz. U. Woj. 
Warszawskiego Nr 31 poz. 100 z 98r.). 

Plany te pozostają w zgodzie w zakresie podstawowych ustaleń z ww. Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew. 

III.4.C. Gmina Nieporęt 
Na wschodzie, miasto Legionowo sąsiaduje z gminą Nieporęt, dla których Uchwałą nr 
98/LVIII/98 Rady Gminy z dnia 17 czerwca 1998 r. przyjęto Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ze względu na fakt, że cały obszary 
przy granicy z miastem Legionowem objęty jest ustaleniami obowiązujących miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego w niniejszym dokumencie zdecydowano, że 
analiza planowanego sposobu zagospodarowania obszarów przygranicznych zostanie 
wykonane na postawie planów miejscowych. W bezpośrednim sąsiedztwie granicy z miastem 
Legionowem obowiązują: 

1. Zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Nieporęt część I, uchwalone uchwałą Nr 15/XIII/03 w dniu 11 sierpnia 2003r., który 
obejmuje obszar sołectwa m.in. Wola Aleksandrowska; 

2. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt 
- część II, uchwalone uchwałą Nr 15/XXIII/04 w dniu 1 kwietnia 2004r., który obejmuje 
obszar przygraniczny poza sołectwami Wola Aleksandrowska i Michałów Regionów; 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Michałów 
Reginów, z wyłączeniem Osiedli Nowopol i Kolejarzy, uchwalony uchwałą Nr 
XXVIII/85/04 w dniu 27.09.2004r. 
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Plany w następujący sposób określają przeznaczenie poszczególnych terenów przy granicy z 
miastem Legionowo: 

• Zmiany planu ogólnego (ww. pkt 1 i 2): 
- Tereny zabudowy wiejskiej mieszanej od granicy z gminą Jabłonna do krańca północnej 

zabudowy ulicy Głównej (m. Józefów); 

- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od krańca północnej zabudowy wzdłuż 
ul. Głównej do ok. 100 m od planowanego przebiegu Trasy Olszynki Grochowskiej; 

- Tereny upraw rolnych i użytków rolnych bez prawa do zabudowy od planowanej 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do południowej pierzei zabudowy ul. Wolskiej 
w Sołectwie Wola Aleksandrowska; 

- Tereny zabudowy wiejskiej mieszanej – południowa pierzeja zabudowy ul. Wolskiej (gm. 
Nieporęt); 

- Tereny upraw rolnych i użytków rolnych bez prawa do zabudowy od południowej pierzei 
zabudowy wzdłuż ul. Wolskiej do krańca północnego planowanej zabudowy przy ul. 
Łąkowej; 

- Tereny zabudowy wiejskiej mieszanej wzdłuż ul. Łąkowej (gm. Nieporęt) i ul. Grudzie 
(m. Legionowo) do wodociągu północnego; 

- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od wodociągu północnego do przecięcia 
Kanału Bródnowskiego z granicą gminy; 

- Tereny zabudowy wiejskiej mieszanej na północ od Kanału Bródnowskiego. 

• Miejscowy plan dla sołectwa Michałów Reginów (pkt 3): 
- Tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej – 

od wschodniej pierzei drogi nr 61 w m. Michałów Reginów do linii kolejowej Legionowo-
Tłuszcz pomiędzy granicą miasta a wodociągiem północnym; 

- Tereny lasów na niewielkim obszarze przy granicy z m. Legionowem na północ od ww. 
linii kolejowej; 

- Tereny zabudowy jednorodzinnej pomiędzy linią kolejową Legionowo-Tłuszcz, ul. 
Nowododworską a granicą z gm. Wieliszew, za wyjątkiem niewielkiego obszaru 
lokalizacji terenów zabudowy usługowej. 

Ww. w punktach 1 i 2 dwa plany w części dotyczącej zasad zagospodarowania pozostają 
zgodne, stąd też poniżej zamieszczony opis dotyczy zasad zagospodarowania w obu planach. 

• Tereny zabudowy mieszkaniowej: 

1. dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z 
budynkami gospodarczo-garażowymi i dopuszcza się wykorzystanie max. 40% 
powierzchni dla funkcji usługowo-handlowych; 

2. dopuszcza się realizację zabudowy w formie: 
 wolnostojącej i bliźniaczej w obszarze WOChK; 
 wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej poza obszarem WOChK (teren 

Stanisławowa II); 

3. wprowadza się następujące wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej: 
 70% w obszarze WOChK; 
 70% poza obszarem WOChK dla funkcji mieszkaniowej; 
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 50% poza obszarem WOChK dla pozostałych funkcji; 

4. dopuszcza się dachy strome dwu- i wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia 
dla każdej połaci, zawarte pomiędzy 30˚ a 45˚, z pokryciem ceramicznym lub z 
innego materiału o zbliżonej estetyce, z kalenicami, do których dochodzą dwie 
połacie dachowe bez uskoku; 

5. dopuszcza się realizację zabudowy do 2 kondygnacji (w tym użytkowe poddasze), 
max. 8 m od poziomu terenu do gzymsu i 12,5 m od poziomu terenu do kalenicy; 

6. dopuszcza się realizację jednokondygnacyjnej zabudowy gospodarczej I 
garażowej; 

7. dopuszcza się min. powierzchnię działek: 
 dla zabudowy wolnostojącej – 1000 m2; 
 dla zabudowy bliźniaczej – 600 m2; 
 dla zabudowy szeregowej – 450 m2. 

• Tereny zabudowy wiejskiej mieszanej: 

1. dopuszcza się realizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków 
gospodarczo-garażowych, budynków służących nieuciążliwej działalności 
gospodarczej, budynków gospodarskich związanych z produkcją rolną i 
ogrodniczą; szklarni, nieuciążliwych usług oraz budynków usług społecznych; 

2. dopuszcza się realizację zabudowy w formie wolnostojącej i bliźniaczej (adaptuje 
się istniejącą zabudowę szeregową); 

3. wprowadza się następujące wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej: 
 70% w obszarze WOChK; 
 70% poza obszarem WOChK dla funkcji mieszkaniowej; 
 50% poza obszarem WOChK dla pozostałych funkcji; 

4. dopuszcza się dachy strome dwu- i wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia 
dla każdej połaci, zawarte pomiędzy 30˚ a 45˚, z pokryciem ceramicznym lub z 
innego materiału o zbliżonej estetyce, z kalenicami, do których dochodzą dwie 
połacie dachowe bez uskoku; 

5. dopuszcza się realizację zabudowy do 2 kondygnacji naziemnych ( w tym 
użytkowe poddasze), max. 8 m od poziomu terenu do gzymsu i 12,5 m od poziomu 
terenu do kalenicy; 

6. dopuszcza się min. powierzchnię działek: 
 dla zabudowy wolnostojącej – 1500 m2; 
 dla zabudowy bliźniaczej – 1000 m2; 
 dla zabudowy szeregowej – 300 m2.(istniejącej); 
 dla zabudowy z działalnością gospodarczą i ogrodniczą - 2500 m2 ; 
 dla zabudowy rolnej (zagrodowej) - 3000 m2. 

• Tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami: 

1. dopuszcza się realizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków 
gospodarczo-garażowych, stacji paliw, warsztatów samochodowych oraz 
budynków usług społecznych; 

2. wprowadza się 70% wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej; 

3. dopuszcza się realizację zabudowy do max. 10 m; 
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4. dopuszcza się min. powierzchnię działek – 2500 m2.: 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Michałów Reginów 
wprowadzono następujące standardy architektoniczno-urbanistyczne dla terenów o różnym 
przeznaczeniu: 

• tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 
 dopuszcza się realizację zabudowy w formie wolnostojącej i bliźniaczej; 
 wprowadza się min. 70% wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej; 
 dopuszcza się max. 3 kondygnacje (3 kondygnacja – użytkowe poddasze); 
 dopuszcza się realizację dachów o nachyleniu połaci od 30˚ do 50˚; 

• tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

 dopuszcza się realizację zabudowy dla prowadzenia działalności gospodarczej i  
usługowej o charakterze komercyjnym z możliwością realizacji budynków lub 
pomieszczeń mieszkalnych dla właścicieli prowadzonej działalności; 

 dopuszcza się realizację: 
o 3 kondygnacji ( w tym użytkowe poddasze) – zabudowa mieszkaniowa; 
o 2 kondygnacje – usługowa; 
o 1 kondygnacja – gospodarcze i garaże; 

 dopuszcza się realizację dachów o nachyleniu połaci od 30˚ do 45˚; 

 wprowadza się min. 50% wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej. 

W dalszym sąsiedztwie od granic miasta Legionowa w obszarze objętym mpzp dla części 
sołectwa Michałów Regina wyznaczono tereny dla rozwoju nieuciążliwej działalności 
gospodarczej, przemysłu, urządzeń elektroenergetycznych oraz tereny zabudowy 
mieszkaniowej z uprawami ogrodniczymi. 

W wymienionych planach znajduje się obszar o nieustalonej funkcji wskazany do 
opracowania i uchwalenia w terminie późniejszym, który jest rezerwą pod realizację Trasy 
Olszynki Grochowskiej. 

III.5. Podsumowanie 
Jak już wielokrotnie wspomniano kluczowym uwarunkowaniem zewnętrznym rozwoju 
miasta Legionowo jest jego położenie w obszarze metropolitalnym miasta Warszawy. 

Biorąc pod uwagę zapisy planu dla województwa, studiów uwarunkowań oraz planów 
miejscowych gmin sąsiednich tj. Jabłonnej, Wieliszewa i Nieporętu, w przyszłości 
Legionowo będzie otoczone terenami zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami a 
wzdłuż drogi krajowej planowany jest także rozwój funkcji handlowych i przemysłowych. 
Generalnie należy stwierdzić, że w otoczeniu miasta Legionowo: 

 na granicy z gm. Jabłonna powstaną tereny intensywnie zainwestowane,  

 w rejonie granicy z gminą Wieliszew i Nieporęt (w granicach sołectwa Michałów-
Regionów) podstawowym kierunkiem jest rozwój działalności gospodarczej, 

 przy granicy północno-wschodniej miasta z gm. Nieporęt planowany jest 
ekstensywny rozwój zabudowy mieszkaniowej. 

Rozwój funkcji mieszkaniowej na terenie powiatu legionowskiego planowany jest w oparciu 
o migrację ludności z obszaru m.st. Warszawy. 
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Ponadto, w Strategii dla powiatu legionowskiego oraz Strategii dla m. Legionowa planowane 
jest wzmocnienie funkcji Legionowa jako ośrodka powiatowego poprzez stworzenie centrum 
miasta w tym koncentrację funkcji administracyjnych, kulturalnych i handlowo-usługowych. 

Jednocześnie, planowany jest w obszarze powiatu legionowskiego dalszy rozwój funkcji 
turystycznej, z ośrodkami obsługi w rejonie Zalewu Zegrzyńskiego i siecią ścieżek i tras 
rowerowych łączących poszczególne obszary powiatu. 

Zachowane zostają w obowiązujących dokumentach planistycznych tereny leśne sąsiadujące z 
m. Legionowo tj. lasy pomiechowskie i legionowskie, przy czym planowana jest adaptacja 
części ich obszarów do pełnienia funkcji rekreacyjnej. 

Zachowany zostaje istniejący przebieg granicy Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, która jest tożsama z częścią granicy północno-zachodniej i wschodniej miasta 
Legionowa. 

Istotnej zmianie ulegnie obsługa komunikacyjna całego obszaru powiatu legionowskiego, 
gdzie planuje się realizację: 

 Trasy Olszynki Grochowskiej, która przebiegać będzie przy północnej granicy 
miasta Legionowo; 

 Trasy mostowej, która przebiegać będzie na zachód od granic miasta i częściowo 
w jego granicach (skraj północno-zachodni); 

 Obwodnicy m. Jabłonna. 
W mieście Legionowo planowany jest szereg działań i inwestycji, które zwiększą 
atrakcyjność miasta, w tym: 

 Rozwój infrastruktury technicznej, zwiększenie stopnia skanalizowania i 
zwodociągowania miasta oraz rozwiązanie problemu odprowadzania wód 
opadowych z obszaru miasta; 

 Rozwój i modernizacja systemu komunikacji poprzez wzmocnienie funkcji 
transportu szynowego i modernizację istniejącej sieci ulic, a także częściowe 
ograniczenie negatywnych wpływów przebiegu tras krajowych przez obszar 
miasta; 

 Rozwój i modernizacją istniejącego zasobu mieszkaniowego na terenie miasta; 
 Rozwój systemu terenów zieleni w obszarze miasta; 
 Rozwój funkcji sportowej poprzez budowę Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego 

na terenie Stadionu Miejskiego; 
 Rozwój usług oświaty i kultury. 
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IV. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE 
Dla obszaru miasta w granicach administracyjnych wykonano w marcu 2004 r. “Opracowanie 
ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Legionowa” (Przedsiębiorstwo Geologiczne “POLGEOL” S.A., Warszawa).  

W następujący sposób w rozdziale “Określenie uwarunkowań ekofizjograficznych” opisano 
zalecenia do planowania zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo (zalecenia 
przedstawiono w kolejności zgodnej z §6 pkt 6 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych - Dz. U.02.155.1298): 

• w zakresie przydatności poszczególnych terenów dla rozwoju funkcji użytkowych: 

 uwarunkowania środowiska przyrodniczego oraz istniejące zagospodarowanie nie 
ograniczają możliwości przeznaczenia terenów zgodnie z przyjętymi przez miasto 
dwoma podstawowymi kierunkami rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej, 
gdzie zakłada się rozwój funkcji mieszkaniowej i usługowej; 

 dalsze zainwestowanie w odniesieniu do budowy obiektów usługowych powinno być 
uzależnione od rozbudowy sieci kanalizacyjnej; 

 obszar objęty opracowaniem wydaje się predysponowany pod zabudowę 
mieszkaniową, która mogłaby stanowić również funkcje usługowe; 

 przeznaczenie terenów pod zabudowę produkcyjną powinno ograniczać się do osiedla 
Łajski; 

 niżej wymienione kompleksy leśne powinny być zachowane jako tereny leśne i 
wypoczynkowo-rekreacyjne tj: 

o roślinność wydmowa i leśna w dzielnicach Bukowiec C i Piaski,  
o roślinność wydmowa na terenie dzielnicy Ludwisin,  
o tereny leśne wokół stadionu miejskiego od ul. Krasińskiego po rondo 

Przystanek,  
o kompleks leśny w dzielnicy Parcela III; 
o obszary wydmowe przy ul. Piłsudskiego i Leśnej oraz ul. Słowackiego i 

Sowińskiego na terenie osiedla Jagiellońska; 
o tereny leśne wokół cmentarza w dzielnicy Łajski. 

 zaleca się prowadzenie zazieleniania placów i skwerów; 

 zaleca się zachowanie i poddanie właściwej pielęgnacji następujących terenów 
wypoczynkowo-rekreacyjnych: 

o parku osiedlowego przy ul. Leśnej; 
o terenu obiektów sportowych; 
o skweru przy ul. Rynek; 

 proponuje się przeznaczenie zrekultywowanego terenu składowiska odpadów na 
obszarze osiedla Bukowiec C, jako teren wypoczynkowo-rekreacyjny, pod warunkiem 
przeprowadzenia wyprzedzająco odpowiednich badań; 

 należy utrzymać tereny leśne pokrywające fragment ciągu wydmowego między ul. 
Grudzie i ul. Strużańską; 

• w zakresie wskazania terenów, których użytkowanie i zagospodarowanie powinno być 
podporządkowane potrzebom zapewnienia prawidłowego funkcjonowania środowiska i 
zachowania różnorodności biologicznej: 

 35



 zachować w ramach nowego zagospodarowania znaczny udział terenów biologicznie 
czynnych; 

 zachować kompleksy leśne i ich różnorodność gatunkową; 
 błędne jest przeznaczenie terenów leśnych na cele budowlane i wylesienie ok. 20% 

każdej działki; 
 zachować szatę roślinną o charakterze ochronnym porastającą tereny wydmowe, 

przede wszystkim doliny Kanału Bródnowskiego; 

• w zakresie określenia ograniczeń wynikających z konieczność ochrony zasobów 
środowiska lub występowania uciążliwości i zagrożeń środowiska oraz wskazania obszarów, 
na których ograniczenia występują: 

 podstawowe ograniczenie powinno dotyczyć intensywności zabudowy co wynika z 
położenia Legionowa w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych; 

 tereny i budynki powinny być w pełni wyposażone w zakresie infrastruktury 
technicznej; 

 intensywność zabudowy, szczególnie usługowej powinna być uzależniona od 
rozbudowy sieci kanalizacyjnej; 

 wydaje się konieczne wprowadzenie bezwzględnego zakazu korzystania z 
nieszczelnych zbiorników bezodpływowych; 

 brak perspektyw na lokalizację nowych ujęć wody poza terenem zurbanizowanym z 
wydzieloną strefą ochronną; 

 wydaje się konieczne wprowadzenie bezwzględnego zakazu korzystania z 
indywidualnych ujęć wody, ze względu na jej niezadowalającą jakość; 

 odpady powinny być usuwane w ramach miejskiego systemu gospodarowania 
odpadami; 

 należy rozwiązać problem wywozu odpadów, aby nie powstawały nowe, dzikie 
wysypiska; 

 ogrzewanie budynków powinno odbywać się miejską siecią ciepłowniczą, aby 
ograniczyć emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z kotłowni 
osiedlowych i indywidualnych; 

 na terenie miasta nie powinno się lokalizować inwestycji mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko; 

 ponadto, należy ograniczyć zagospodarowanie: 
o na wyznaczonych obszarach stref i stanowisk archeologicznych; 
o w zasięgu oddziaływania cmentarza (strefy sanitarne); 
o w zasięgu oddziaływania linii elektroenergetycznych 110 kV; 
o w zasięgu oddziaływania akustycznego szlaków komunikacyjnych. 

Integralną częścią opracowania są rysunki: 

• Mapa zasobów i walorów przyrodniczych miasta Legionowa w skali 1:10000 

• Mapa zagrożeń poszczególnych elementów środowiska w skali 1:10000 

Tekst Opracowania ekofizjograficznego do mpzp miasta Legionowa stanowi załącznik I do 
niniejszego opracowania. 
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V. UWARUNKOWANIA KULTUROWE 

V.1. Rozwój przestrzenny miasta 
Geneza Legionowa sięga połowy lat 70-tych XIX wieku i związana jest z budową linii tzw. 
Kolei Nadwiślańskiej. W sierpniu 1877 roku oddano do użytku stację kolejową o nazwie 
Jabłonna. Na początku lat 80-tych XIX wieku przy stacji kolejowej August hr. Potocki 
rozpoczął budowę letniska, które przyjęło nazwę Gucin od imienia założyciela. W 1885 roku 
letnisko składało się z 5 drewnianych willi i parku. Letnisko położone było w obrębie 
obecnych ulic Piłsudskiego, Kościuszki i Warszawskiej.  

Poza koleją i letniskiem istotnym czynnikiem, który wpłynął na kształtowanie się struktury 
miasta był garnizon carski. Powstanie garnizonu wojskowego i zespołu koszarowego datuje 
się na lata 90-te XIX wieku. Pierwszy etap budowy garnizonu odbywał się w latach 1891-
1892 kiedy to wzniesiono ok. 40 parterowych i piętrowych drewnianych budynków 
koszarowych. Zlokalizowane były one po obu stronach obecnej ulicy Zegrzyńskiej. Do dnia 
dzisiejszego zachował się jedynie drewniany budynek kasyna. 

Drugi etap rozbudowy garnizonu przypadł na lata 1896-1897. Wybudowano wówczas 
kilkanaście, prawie wyłącznie murowanych budynków koszarowych wokół nowo powstałej 
linii kolejowej łączącej Zegrze z Jabłonną. Przy torach utworzono garnizonową stację 
kolejową. Do zachowanych budynków, pochodzących z drugiego etapu rozbudowy 
garnizonu, należą: budynek biurowo sztabowy, wartownia, magazyn, warsztat, budynek 
warsztatowo-magazynowy, budynek koszarowy, budynek biurowo-sztabowy, apteka. 

Trzeci etap rozbudowy garnizonu przypadający na lata 1889 – 1899 związany był z 
powstaniem budynków dla oddziału balonowego. Budynki te zlokalizowane były u zbiegu 
dzisiejszych ulic Zegrzyńskiej i Strużańskiej. Oprócz budynków koszarowych na 
przedłużeniu ulicy Strużańskiej zlokalizowano port balonowy ze stacją meteorologiczną oraz 
drewniane hangary dla balonów. Z tego okresu zachowały się m.in.: budynek koszarowy, 
budynek koszarowo-biurowy, budynek koszarowy kadry oficerskiej i budynek latryny. 

Należy podkreślić, że na początku XX wieku obszar garnizonu był kilkakrotnie większy od 
znajdującej w sąsiedztwie osady cywilnej. Część cywilna Legionowa zaczęła się dynamicznie 
rozwijać w okresie międzywojennym. Rozwój ten związany był z parcelacją dóbr Maurycego 
hr. Potockiego (syna Augusta). W 1925 roku przystąpiono do podziału dawnego parku Gucin. 
Powstała wówczas osada parcelacyjna "Jabłonna Legionowa I". Zlokalizowana była 
pomiędzy dzisiejszymi ulicami Warszawską i Krasińskiego i obejmowała ok. 500 działek. 
Autorem układu przestrzennego osady był geometra przysięgły Jan Kubicki. W wyniku 
dalszej parcelacji w latach 20-tych i 30-tych  wytyczono około 3 tysiące działek. W latach 
1925-1931 wybudowano około 1300 budynków drewnianych a liczba ludności wzrosła w tym 
okresie z 658 do 8856 osób. W latach 30-tych XX wieku na terenie dzisiejszego Bukowca 
wybudowano osiedle mieszkaniowe głównie dla kadry oficerskiej. 

Powstały w latach międzywojennych układ przestrzenny Legionowa oparty był o regularną, 
promieniście rozchodzącą się z kilku placów, siatkę ulic. Układ ten w większości zachował 
się do dnia dzisiejszego, nie zachowała się natomiast większość drewnianej zabudowy. 

Kolejnym etapem przekształceń struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta była budowa 
wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych. Pierwszym z nich było, zbudowane w połowie lat 
60-tych XX wieku, osiedle Batorego. Dalszy rozwój zabudowy wielorodzinnej związany był 
z powstawaniem osiedli z wielkiej płyty (Jagiellońska, Sobieskiego i Piaski). Rozwój w/w 
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osiedli przyczynił się do zmiany wykształconego historycznie układu miasta, zaburzając jego 
czytelną kompozycję przestrzenną. 

Pomimo opisanych powyżej zmian znaczne fragmenty miasta zachowały swój pierwotny 
charakter, czego świadectwem jest zachowany układ parcelacyjny oraz duży udział 
zadrzewień,  głównie sosnowych (osada parcelacyjna powstała na terenach leśnych).  

Zmiany w strukturze zagospodarowania, związane z rozwojem wielorodzinnego budownictwa 
mieszkaniowego w drugiej połowie XX wieku, przyczyniły się do wzrostu liczby ludności 
miasta z ok. 10 tys. na przełomie lat 40-tych i 50-tych do ponad 50 tys. na początku XXI 
wieku. 

V.2. Obiekty wpisane do rejestru zabytków 
Na terenie miasta Legionowa 18 obiektów wpisanych jest do rejestru zabytków. Są to przede 
wszystkim zachowane budynki dawnego garnizonu carskiego – łącznie 12 obiektów, m.in.: 

budynki biurowe, koszarowe, warsztatowo-
magazynowe i budynek latryny. 

Fot. 1 Budynki koszarowe przy ulicy Strużańskiej 

Pozostałe obiekty stanowią murowane i 
drewniane wille powstałe głównie w okresie 
międzywojennym.  

Wśród obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków na szczególna uwagę zasługuje 
najstarszy budynek dzisiejszego Legionowa - 
willa Kozłówka powstała pod koniec XIX 
wieku. Willi towarzyszy park o powierzchni 
ok. 3,3 ha założony w stylu krajobrazowym. 
Kolonia Kozłówka pierwotnie położona była 
na terenach leśnych i początkowo miała 
charakter dworku myśliwskiego. 

Fot. 2 Willa „Bratki” ul. Mickiewicza 25 Fot. 3 Willa „Kozłówka” ul. Smereka 2 
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Tab.1. Charakterystyka obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
L.p. Adres Rodzaj obiektu Czas 

powstania 
Ogólna charakterystyka Nr rejestru 

zabytków 
data wpisu 

1. Jagiellońska 20 budynek mieszkalny 
(willa „Orawka”) 

1928 budynek murowany, otynkowany, 
jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, 
zbudowany na planie kwadratu w stylu 
„dworkowym”, kryty dachem 
wielopołaciowym 

1433 
90-08-06 

2 Mickiewicza 3 budynek mieszkalny 
(willa 
„Łużeczanka”) 

1935 budynek murowany, otynkowany, 
jednokondygnacyjny, zbudowany na 
planie prostokąta z werandą od strony pn-
wsch, nakryty dachem dwupołaciowym, 
podpiwniczony 

1657 
98-09-10 

3 Mickiewicza 
25 

budynek mieszkalny 
(willa „Bratki” wraz 
z działką i zielenią) 

1923 budynek murowany, otynkowany, 
jednokondygnacyjny z poddaszem 
użytkowym, nakryty dachem 
czteropołaciowym, częściowo 
podpiwniczony, dobudówka 
jednopiętrowa nakryta dachem 
dwupołaciowym 

A-81 
01-09-10 

4 Reymonta 24 budynek mieszkalny 1928 budynek jednokondygnacyjny z 
poddaszem użytkowym, drewniany, 
zbudowany na planie prostokąta z 
przybudówką od strony pn-wsch., 
częściowo podpiwniczony, nakryty 
dachem czteropołaciowym 

1388 
89-07-07 

5 Smreka 2 
(d.Kolejowa 5) 

budynek mieszkalny 
(willa wraz z 
zielenią) 

początek 
lat 80-
tych XIX 
w. 

budynek jednokondygnacyjny z 
poddaszem użytkowym, drewniany, 
otynkowany, nakryty dachem 
dwupołaciowym, o nieregularnym rzucie 
zbliżonym do litery L 

941 
79-03-05 

6 Warszawska 
72 

budynek mieszkalny 
(willa wraz z 
zielenią) 

1926 budynek jednokondygnacyjny, zbudowany 
na planie prostokąta z werandą od strony 
pn-zach, przykryty dachem naczółkowym 

1232 
83-08-29 

7 Teren 
jednostki 
wojskowej – 
dzielnica 
Piaski 

zespół budynków 
koszarowych 
dawnego Obozu 
Feldmarszałka 
Hurki 
(budynki w obrysie 
murów 
zewnętrznych) 

1897 W skład zespołu wchodzą następujące 
obiekty: 
− budynek biurowo sztabowy, 
− wartownia, 
− magazyn, 
− warsztat, 
− budynek warsztatowo-magazynowy, 
− budynek koszarowy, 
− budynek biurowo-sztabowy, 
− apteka, 

A-36 
02-09-16 

8 Strużańska zespół budynków 
koszarowych 
dawnego Oddziału 
Balonowego 
(budynki w obrysie 
murów 
zewnętrznych) 

1898-
1899 

W skład zespołu wchodzą następujące 
obiekty: 
− budynek koszarowy, 
− budynek koszarowo-biurowy, 
− budynek koszarowy kadry oficerskiej, 
− budynek latryny, 

A-37 
02-09-16 

9 Zegrzyńska dz. 
2/15 

dawne kasyno 1892 budynek drewniany na podmurówce 
ceglanej, parterowy, zbudowany na planie 
prostokąta z dobudówkami w elewacjach 
bocznych, nakryty dachem 
czterospadowym, na dobudówkach 
oddzielne dachy trójspadowe 

A-26 
99-11-25 
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V.3. Obiekty będące w ewidencji zabytków 

V.3.A. Obiekty budowlane 
Pozostałe wyróżniające się obiekty budowlane, będące świadectwem dorobku kultury 
materialnej mieszkańców Legionowa, zostały umieszczone w ewidencji zabytków. Zaliczyć 
do nich należy przede wszystkim budynki mieszkalne położone przy ulicach: 

− Batorego 4, 18, 21, 22A, 26, 26A, 28, 84; 
− Jagiellońskiej 18, 30, 74, 82; 

Fot. 4 Budynek przy ulicy Norwida 

− Kopernika 13,16; 
− Kościuszki 9-9A, 37, 88, 154, 
− Krakowskiej 1; 
− Kruczej 16; 
− Mazowieckiej 4; 
− Mickiewicza 5; 
− Norwida 8, 10, 14, 16; 
− Piłsudskiego 11; 
− Reymonta 22; 
− Sienkiewicza 15, 27, 35, 36; 
− Ks. Skorupki 11, 23; 
− Słowackiego 11, 65; 
− Sowińskiego 3; 
− Szczyglej 5, 14; 
− Szopena 7; 
− Warszawskiej 2, 16, 76; 
− Wąskiej, Strużańskiej, Zegrzyńskiej (zespół ok. 60 willi i domów) 
− Wilcza 2; 
− ul Żeromskiego 6; 

oraz budynek kolejowy położony przy 
ul.  Kościuszki 2 

W ewidencji zabytków znajduje się 
także cmentarz  rzymsko-katolicki 
położony przy ul. Żeromskiego 20. 
Cmentarz ten powstał w 1935 roku. 
Głównym elementem kompozycji 
cmentarza jest aleja zlokalizowana na 
przedłużeniu ul. Wyszyńskiego. Aleja  
zaakcentowana jest krzyżem w 
najwyżej położonym punkcie 
cmentarza. Na cmentarzu przeważają 
nagrobki z II połowy XX wieku. 
Najstarsze nagrobki znajdują się w 
północnej części cmentarza, wykonane 
są głównie z piaskowca.  Fot. 5 Widok na główną aleję cmentarza 
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Na uwagę zasługuje także zespół budynków IMGW zlokalizowany przy ul. Zegrzyńskiej 
38/40. W/w budynki wybudowano pod 
koniec lat 20-tych dla wojskowo-
naukowego Centrum Aerologicznego 
Państwowego Instytutu Meteoro-
logicznego. Dzisiaj jest to jeden z trzech 
najważniejszych ośrodków meteoro-
logicznych w Polsce. Jako jedyna 
placówka bada także stan warstwy 
ozonowej.  

Fot. 6 Budynek IMiGW ul. Zegrzyńska 38/40 

 

 

 

 

 

 

V.3.B.  Stanowiska archeologiczne 
Na terenie miasta Legionowo znajduje się osiem stanowisk archeologicznych: 

− przy ul. Słowackiego nr 53-65/8; 
− przy ul. Miedzianej nr 53-65/9; 
− przy ul. Kochanowskiego nr 53-65/12; 
− przy ul. Olszankowej nr 53-65/18; 
− przy ul. Zegrzyńskiej na terenie IMGW nr 53-66/99; 
− przy ul. Wspólnej nr 53-66/1, 53-66/2, 53-66/107. 

V.4. Pozostałe obiekty dziedzictwa kulturowego i dobra kultury 
współczesnej 

Na terenie miasta Legionowo, do 
wyróżniających się budynków 
mieszkalnych, które nie są objęte 
ochrona konserwatorską, należy 
zaliczyć pozostałości zabudowy 
drewnianej świadczącej o dawnym 
charakterze zabudowy miasta. Są 
to budynki mieszkalne, o 
wysokości najczęściej jednej 
kondygnacji z użytkowym 
poddaszem, położone przy ulicach: 

Fot. 7 Budynek mieszkalny przy ul. Batorego 2 

− Batorego 2; 
− Kościuszki 2; 
− Wrzosowej 6; 
− Alei Legionów 105 i 119. 
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Do istotnych obiektów dziedzictwa kulturowego miasta należy także zaliczyć kapliczki i 
krzyże przydrożne. 
Zlokalizowane są  one we 
wschodniej części miasta na 
terenie dzielnicy Bukowiec 
C. 

Na terenie miasta 
Legionowo znajduje się 
także szereg miejsc pamięci 
narodowej, które uznać 
należy za dobra kultury 
współczesnej. Związane są 
one głównie z 
upamiętnieniem żołnierzy 
Armii Krajowej, którzy 
zginęli w czasie II wojny 
światowej. Do miejsc tych 
zaliczyć należy liczne 
tablice pamiątkowe (m.in. 
płk Romana Kłoczko-
wskiego, Jerzego Siwiń-
skiego, por. Wandy 

Tomczyńskiej), Pomnik Polski Walczącej 1939-1944 zlokalizowany na Rondzie Armii 
Krajowej oraz Pomnik Poległych za Wolność Polski znajdujący się na cmentarzu. 

Fot. 8 Kapliczka przy ul. Grudzie 

 

Fot. 9 Pomnik Polski Walczącej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.5. Stan zachowania  środowiska kulturowego 
Układ przestrzenny miasta Legionowo (podział parcelacyjny i układ ulic) w części zachodniej 
i południowo-wschodniej został dobrze zachowany. Największe przekształcenia struktury 
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przestrzennej miasta zaobserwować można w części centralnej, gdzie powstały osiedla z 
wielkiej płyty, które przyczyniły się do zatracenia pierwotnego charakteru miasta.  

Nie jest czytelny pierwotny układ garnizonu Jabłonna, zachowały się jedynie pojedyncze 
budynki. Najbardziej zdegradowany jest obszar położony na wschód od ulicy Zegrzyńskiej, 
na którym zabytkowe budynki koszar są nieużytkowane i w bardzo złym stanie technicznym. 

Zły stan techniczny ma także większość budynków drewnianych zarówno zabytkowych jak i 
znajdujących się w ewidencji zabytków. 

Na rysunku Uwarunkowania kulturowe w skali 1: 10000 przedstawiono lokalizację ww. 
opisanych obiektów zabytkowych i historycznych. 
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VI. ZJAWISKA DEMOGRAFICZNE 

VI.1. Liczebność mieszkańców miasta 
Liczba mieszkańców miasta Legionowo jest dość stabilna w latach 1995-2004 zmieniła się o 
0,8% i wynosi obecnie 49 762 osób (wg danych Urzędu Miasta Legionowo). W okresie 1995-
2004 odmiennie kształtowały się dwa podstawowe dla wzrostu liczebności ludności 
wskaźniki: przyrost naturalny i saldo migracji. W okresie tym przyrost naturalny był 
niewielki i wynosił + 0,014 % w 1995 r., następnie wzrósł do 0,19%  w 1998 r., 0,13 % w 
2000 r. i 0,12 % w 2002 r., a w ostatnich latach spadł i w 2004 r. wynosił +0,012 %. Saldo 
migracji było ujemne w 1995 r. (-0,2%) i 1998 r. (-0,07%), a następnie dodatnie w latach 
2000 (+0,35%) i 2002 (+0,28%) i znowu ujemne w roku 2004 r.(-0,22%). 

W analogicznym okresie liczba mieszkańców powiatu legionowskiego wzrosła o 10,7%. W 
powiecie legionowskim znacznie wzrosło znaczenie wskaźnika salda migracji w liczebności 
populacji mieszkańców, który w 2004 r. wynosił +1,34%, przy podobnych (do 
obserwowanych w mieście) wahaniach wskaźnika przyrostu naturalnego. 

Stąd wniosek, że miasto Legionowo nie korzysta z waloru swojego położenia w aglomeracji 
warszawskiej w stopniu takim jak inne gminy powiatu, przede wszystkim Jabłonna, gdzie w 
2004 r. wskaźnik salda migracji wynosił + 6,5%. 

Tab. 2 Przyrost naturalny i migracja w m. Legionowo w latach 1995, 1998, 2000, 2002 i 2004 
(źródło GUS, Spis powszechny 2002) 

1995 1998 2000 2002 2004  
powiat miasto powiat miasto powiat miasto powiat miasto powiat miasto 

Przyrost 
naturalny 

+0,052% +0,014% +0,22% +0,19% +0,09% +0,13% +0,10% +0,12% +0,007% +0,012% 

Saldo migracji +0,29% -0,20% +0,45% -0,07% +0,90% +0,35% +1,20% +0,28% +1,34% -0,22% 

Także w województwie mazowieckim w latach 1995 – 2004 wzrosła liczba mieszkańców o 
1,7%, przy czym wzrost w gminach miejskich wyniósł 2,1% i był bardziej dynamiczny niż w 
gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. 

VI.2. Struktura płci 
Struktura płci w populacji mieszkańców miasta Legionowo wykazuje w latach 1995-2004 
większy udział kobiet, które stanowią od 52,2% w 1995 r. do 52,5% w 2004 r. populacji, przy 
powolnym wzroście tego udziału o 0,3% w analizowanym okresie. 

W powiecie legionowskim udział kobiet też jest wyższy, jednak wynosi tutaj jedynie 51,6% 
w 2004 przy wzroście w latach 1995-2004 o 0,2%. 

VI.3. Struktura wiekowa 
Struktura wiekowa mieszkańców miasta Legionowo w 2004 r. była następująca: 

- wiek przedprodukcyjny – 18,5%; 

- wiek produkcyjny – 68,2%; 

- wiek poprodukcyjny – 13,3%. 
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W latach 1995 – 2005 stale i znacznie spada udział osób w wieku przedprodukcyjnym (o 
6,8%), wzrasta udział osób w wieku produkcyjnym (o 4,4%) i wzrasta udział osób w wieku 
poprodukcyjnym o 2,4%. 

rys. 5 Struktura wiekowa mieszkańców Legionowa

wiek 
przedprodukcyjny 

19%

wiek produkcyjny 
68%

wiek 
poprodukcyjny 

13%

 
Zmiany w strukturze wiekowej potwierdzają występujące w całym kraju, a w szczególności w 
społeczeństwach miejskich zjawisko starzenia się populacji. 

W powiecie legionowskim w analogicznym okresie tendencje są podobne jednak istotne są 
różnice ilościowe wynikające ze znacznego wpływu migracji do powiatu. W powiecie spada 
udział osób w wieku przedprodukcyjnym o 6%, wzrasta liczba osób w wieku produkcyjnym o 
5,1% i w niewielkim stopniu (w porównaniu do populacji miasta Legionowa) wzrasta udział 
osób w wieku poprodukcyjnym, jedynie o 1,05%. 

W populacji mieszkańców województwa mazowieckiego, w porównaniu do m. Legionowa, 
znacznie większy jest udział osób w wieku poprodukcyjnym – 16,7%, przy znacznie niższym 
udziale osób w wieku produkcyjnym – 63,2%. Podobne różnice można zauważyć przy 
porównaniu Legionowa z innymi gminami miejskimi województwa mazowiecka. 

Tab. 3 Udział procentowy poszczególnych grup wiekowych w społecznościach woj. 
mazowieckiego, woj. mazowieckiego –gmin miejskich, powiatu legionowskiego i m. 
Legionowo w latach 1995 i 2004 (źródło GUS, Spis powszechny 2002) 

Województwo 
mazowieckie - ogółem 

Województwo 
mazowieckie – gminy 

miejskie 

Powiat legionowski Miasto Legionowo  

1995 2004 1995 2004 1995 2004 1995 2004 
Wiek przedprodukcyjny 25,8 20,1 23,5 17,3 26,4 20,4 25,3 18,5 

Wiek produkcyjny 58,5 63,2 61,1 65,4 61,8 66,7 63,8 68,2 
Wiek poprodukcyjny 15,7 16,7 15,4 17,3 11,8 12,8 10,9 13,3 
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VI.4. Wykształcenie mieszkańców miasta  
Wśród mieszkańców Legionowa największy udział mają osoby z wykształceniem średnim, 
które stanowią 38% populacji mieszkańców miasta. Osoby z wykształceniem wyższym 
stanowią ponad 13% populacji mieszkańców miasta, a osoby z wykształceniem policealnym – 
5%, przy czym należy zauważyć, że odsetek tych osób będzie rósł w związku z 
ogólnokrajowymi tendencjami zwiększania wykształcenia społeczeństwa i utworzeniem na 
terenie miasta szkoły wyższej. Pozostałe 44% to osoby z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym (17%), podstawowym i bez wykształcenia. 

Tab.4. Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia, grup wieku i płci  
(źródło GUS, Spis powszechny 2002) 

Poziom  wykształcenia 
średnie 

Grupy 
wiekowe Wyższe Policealne Razem

Ogólnokszta-
łcąceZawodowe 

Zasadnicze 
zawodowe 

Podstawowe
ukończone

Podstawowe 
nieukończone 

i bez wykształcenia  NieustaloneNieustalone
19 lat i mniej - - 640 434 206 216 3785 384 100
20-29 1753 472 4848 1973 2875 1378 603 33 345
30-39 1141 378 2495 543 1952 1318 332 16 246
40-49 1322 616 3368 685 2683 2016 715 16 276
50-59 1045 458 2788 714 2074 1866 1320 23 240
60-64 228 79 616 215 401 347 691 11 55
ponad 65 lat 364 101 1497 631 866 541 2298 308 139
Mężczyźni 2804 479 7276 1722 5554 4497 4452 331 676
Kobiety 3049 1625 8976 3473 5503 3185 5292 460 725

Rys. 6 Porównanie struktury wiekowej województwa mazowieckiego, powiatu i miasta
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Wykształcenie zróżnicowane jest wg płci i wieku. Wśród mężczyzn odsetek osób z 
wykształceniem średnim, policealnym i wyższym wynosi odpowiednio: 35%, 2% i 13,6%, a 
wśród kobiet: 38%, 7% i 13%.  

Najwyższy udział osób z wykształceniem wyższym odnotowano w grupach wiekowych 20-29 
i 30-39 lat – po 19%. Przy czym w pierwszej grupie odsetek osób, które zdobędą wyższe 
wykształcenie wzrośnie, wówczas, gdy w drugiej grupie będzie utrzymywał się na obecnym 
poziomie. W starszych grupach wiekowych widać wyraźny spadek liczby osób w 
wykształceniem wyższym – do 7% w grupie osób powyżej 65 lat.  

Tab. 5 Udział osób z wykształceniem wyższym, policealnym i średnim w poszczególnych 
grupach wiekowych (źródło GUS, Spis powszechny 2002) 

Grupy wiekowe Wyższe Policealne średnie 

20-29 19% 5% 51% 

30-39 19% 6% 42% 

40-49 16% 7% 40% 

50-59 14% 6% 36% 

60-64 11% 4% 30% 

ponad 65 lat 7% 2% 29% 

 

VI.5. Bezrobocie 
W 2005 roku (wg danych Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie) w mieście Legionowo 
zarejestrowanych było 3297 bezrobotnych, z czego 1631 stanowili mężczyźni a 1666 kobiety. 
Bezrobotni zarejestrowani w mieście Legionowo stanowią 55% wszystkich osób 
bezrobotnych na terenie powiatu. 

Rys. 7 Rejestracja osób bezrobotnych według miejsca 
zamieszkania
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W stosunku do 2004 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w mieście spadła o 4,8%, 
przy czym spadek bezrobocia wśród kobiet był mniejszy niż wśród mężczyzn. Wśród kobiet 
wynosił on 3,9%, a wśród mężczyzn 5,7%. 
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Wśród bezrobotnych największą grupę stanowią osoby młode, które teoretycznie powinny 
sobie najlepiej radzić na rynku pracy. Osoby w wieku 18-44 (czyli w tzw. wieku mobilnym) 
stanowiły 71% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Udział poszczególnych grup 
wiekowych był następujący: 18-24 lata – 21,6%, 25-34 lata – 28,5% i 35-44 lata – 20,6%. 

Udział osób w wieku 45-64 lat ( w tzw. wieku niemobilnym) wynosił 29%. Należy jednak 
zauważyć, że w sytuacji Legionowa położonego w bezpośrednim sąsiedztwie największego 
rynku pracy w Polsce, podział na kategorie mobilny i niemobilny wynikające z możliwości 
zmiany zamieszkania w poszukaniu pracy, nie mają zastosowania. 

Wykształcenie bezrobotnych zarejestrowanych jest następujące:  
- gimnazjalne i poniżej – 39,5% 
- zasadnicze zawodowe – 31,4% 
- średnie ogólnokształcące – 7,6% 
- policealne i średnie zawodowe – 26,5% 
- wyższe – 5,6% 

Większość osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie to osoby 
bez stażu pracy– 31,5%. 
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VII. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

VII.1. Służba zdrowia 
Na terenie miasta Legionowa znajduje się szereg placówek zdrowia, w tym dwa zakłady 
publiczne i 12 prywatnych: 

 Zakłady publiczne: 
1. Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego przy ul. Sowińskiego 4, 

zatrudniający 86 lekarzy,  Pogotowie Ratunkowe, ul. gen. Józefa Sowińskiego 4; 
2. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej, ul. Zegrzyńska 8 – zatrudniający 28 lekarzy; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8 Lokalizacja zakładów publicznych służby zdrowia w mieście Legionowo 

 Zakłady niepubliczne: 
a. „EL-MED” - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Lekarzy 

Specjalistów, ul. Krasińskiego 70 – zatrudniający 28 lekarzy; 
b. „MEDICA PERFECT” - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Sobieskiego 21 

– 4 lekarzy; 
c. „MEDIQ” - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Piłsudskiego 20 – 74 lekarzy 

(zakład prowadzi także klinikę); 
d. „LEGIO-MED” - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Husarska 14; 
e. „ZDROWIE” - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. gen. Józefa Sowińskiego 

15a – 14 lekarzy; 
f. APEIRON- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Henryka Sienkiewicza 8; 
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g. MEDICA MONITOR- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Władysława 
Reymonta 5; 

h. OSTEON - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, pl. Zwycięstwa 2a; 
i. PULS s.c. Przychodnia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ul. Zegrzyńska 6; 
j. VITA - Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy, Al. 3 Maja 29. 

Ponadto, na terenie miasta znajduje wiele prywatnych gabinetów lekarskich różnych 
specjalności w tym gabinety stomatologiczne m.in.: 

- Gabinet chirurgiczny, ul. Krakowska 17A 
- Gabinet dermatologiczny, ul. Jagiellońska 22 
- Gabinet endokrynologiczno-ginekologiczny, ul. Zegrzyńska 6 (Aviotex) 
- Gabinet ginekologiczno-położniczy, ul. Stefana Batorego 33 
- Gabinet ginekologiczny, ul. Husarska 9 blok 107 
- Gabinet ginekologiczny, ul. Wrzosowa 43 
- Gabinet lekarski – ginekologia, ul. Suwalna 14 
- Gabinet lekarski dermatologiczno-alergologiczny, ul. Słoneczna 50 
- Gabinet neurologiczny, ul. Jagiellońska 8 
- Gabinet okulistyczny, ul. Husarska 1A 
- Gabinet okulistyczny dla dzieci i dorosłych, ul. Stefana Okrzei 17 
- Gabinet ortopedyczno – chirurgiczny, ul. Henryk Sienkiewicza 8 
- Gabinet ortopedyczny, ul. Zegrzyńska 6 /Aviotex/ 
- Gabinet rehabilitacji, ul. Zegrzyńska 8 
- Gabinet urologiczny, ul. Władysława Reymonta 32 
- Gabinet urologiczny, ul. Strużańska 20 
- Pediatra, ul. Zygmunta Krasińskiego 58 
- Pediatra, ul. Henryka Sienkiewicza 30 
- Specjalistyczny gabinet lekarski choroby kobiece, ul. Juliusza Słowackiego 7 
- Studio medyczne indywidualna praktyka lekarska, ul. Henryka Sienkiewicza 8 
- CENTRUM DENTYSTYCZNE Janusz Pomaski, ul. Stefana Batorego 6 
- DENT – LUX specjalistyczne gabinety stomatologiczne, ul. Piotra Wysockiego 15 
- DENT – MED specjalistyczna lecznica stomatologiczno – lekarska, ul. Królowej 

Jadwigi 8 
- JOLMED Stomatologia, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 

Krasińskiego 70; 
- GABINET RODZINNY stomatologiczno-laryngologiczny, ul. Władysława 

Reymonta 9 A 
- Gabinet stomatologiczny, ul. Leśna 4 m 31 
- Gabinet stomatologiczny, ul. Jana III Sobieskiego 8/107 bl. 42 
- Gabinet stomatologiczny, ul. Wilanowska 22 
- Gabinet stomatologiczny MÓJ DENTYSTA, ul. Husarska 28 
- STOMATOLOGIA RODZINNA, ul. gen. Józefa Sowińskiego 15A 

Tab. 6 Porady udzielone w publicznych ośrodkach zdrowia w 1994 r. (źródło GUS),  
  Porady ogólnodostępne wg podległości POZ 
    ogółem 
      ogółem jed.         115638
      podległa samorządowi terytorialnemu jed.          75826
    porady lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej 
      ogółem jed.          75078
      podległa samorządowi terytorialnemu jed.          46465
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Istotnym problemem w zakresie opieki zdrowotnej jest fakt, że na terenie powiatu 
legionowskiego nie ma szpitala. Biorąc pod uwagę planowany wzrost liczby mieszkańców na 
terenie powiatu należy przewidzieć lokalizację szpitala w granicach miasta lub w innym 
punkcie na terenie powiatu. W obecnie obowiązującym miejscowym planie dla miasta 
Legionowa przewidziano rezerwę terenową  w dzielnicy Bukowiec C. 

Ponadto, na terenie miasta znajduje się WIGOR Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej ul. Pomorska 26 i ul. Jana Kozietulskiego 9, który składa się z: Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Łącznie zespół dysponuje 
39 miejscami. 
Na terenie miasta, według GUS, znajduje się 12 aptek, w tym: 
- Apteka, ul. Stefana Batorego 10 
- Apteka, ul. Targowa 71a 
- Apteka, ul. Zegrzyńska 15 
- ASTEL, ul. Zwycięstwa 2 
- BENE VITA, ul. Jagiellońska 9d 
- CEFARM, Al. 3 Maja 59 
- CENTRUM, ul. Cypriana Kamila Norwida 1 
- JUVENTA BP, ul. Mikołaja Kopernika 9 
- NA SKARPIE, ul. Hetmańska 5 
- PANACEUM, ul. Warszawska 74 

VII.1.A. Żłobki 
Na terenie miasta, według danych Urzędu Miasta i Gminy Legionowo, znajduje się 1 Żłobek 
Miejski zlokalizowany przy ul. Władysława Broniewskiego 1. Żłobek dysponuje 75 
miejscami, 3 salami rekreacyjnymi oraz placem zabaw. W 2005 r. do żłobka było zapisanych 
78 –oro dzieci. Biorąc pod uwagę dalszy rozwój liczebności społeczności lokalnej oraz 
zmiany cywilizacyjne związane z koniecznością wsparcia rodziny, należy uznać za potrzebną 
realizację następnego żłobka na terenie miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 9 Lokalizacja żłobka w mieście Legionowo 
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VII.2. Pomoc społeczna 
Większość gminnych zadań z zakresu pomocy społecznej jest realizowana przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Legionowe, zlokalizowany przy ul. 3 Maja 28. Ośrodkowi podlega 
Dom Dziennego Pobytu.  

Na terenie miasta znajduje się także: 
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 11;  
- Legionowskie Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas: Punkt Pomocy Doraźnej, ul. 

POW 20; 
- Legionowskie Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas: Schronisko dla Bezdomnych 

Mężczyzn, ul. POW 20, posiadające 25 miejsc i obecnie jest rozbudowywane; 
- Ośrodek Pomocy w Wychodzeniu z Bezdomności, Stowarzyszenie Pomocy im. Św. 

Franciszka; ul. Strużańska 2, 
- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Al. 3 Maja 45;  
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Al. 3 Maja 24,  
- Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Zwycięstwa 4, 05-120 Legionowo 

Na terenie miasta znajdują się dwie placówki stacjonarnej pomocy społecznej, są to: 

- Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, 
ul. Okrzei 5, 05-120 Legionowo 

- Dom Pomocy Społecznej " Kombatant ", ul. Jagiellońska 71, 05-120 Legionowo. 

Domy te dysponują 160 miejscami. 

W związku ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa należy rozważyć stworzenie rezerwy 
terenowej pod dalszy rozwój domów opieki dla osób starszych. 

VII.3. Oświata 

VII.3.A. Przedszkola 
Na terenie miasta Legionowa znajduje się 13 przedszkoli, w tym 11 to placówki gminne. 
1. Przedszkole Miejskie nr 1; ul. Olszankowa E 

- Liczba miejsc: 100; liczba dzieci: 103; liczba oddziałów: 4, plac zabaw 
2. Przedszkole Miejskie nr 2; ul. Jagiellońska 48 

- Liczba miejsc: 75; liczba dzieci: 76; liczba oddziałów: 3, plac zabaw 
3. Przedszkole Miejskie nr 3; ul. Zegrzyńska 71 

- Liczba miejsc: 125; liczba dzieci: 133; liczba oddziałów:5, plac zabaw i sala 
rekreacyjna 

4. Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 im. Misia Uszatka, ul. Kwiatowa 80,  
- Liczba miejsc: 100; liczba dzieci: 132; liczba oddziałów:6, plac zabaw i sala 

rekreacyjna 
5. Przedszkole Miejskie nr 6; ul. Władysława Broniewskiego 3 

- Liczba miejsc: 100; liczba dzieci: 116; liczba oddziałów:4, plac zabaw i sala 
rekreacyjna 

6. Przedszkole Miejskie nr 7; ul. Husarska 19 
- Liczba miejsc: 50; liczba dzieci: 53; liczba oddziałów:2, plac zabaw  

7. Przedszkole Miejskie nr 9; ul. Królowej Jadwigi 11 
- Liczba miejsc: 100; liczba dzieci: 110; liczba oddziałów:4, plac zabaw i sala 

rekreacyjna 
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8. Przedszkole Miejskie nr 10; ul. Władysława Broniewskiego 6 
- Liczba miejsc: 100; liczba dzieci: 113; liczba oddziałów:4, plac zabaw i sala 

rekreacyjna 
9. Przedszkole Miejskie nr 11; ul. Zegrzyńska 9 

- Liczba miejsc: 100; liczba dzieci: 113; liczba oddziałów:4, plac zabaw  
10. Przedszkole Miejskie nr 12 im. Króla Maciusia I; ul. Królowej Jadwigi 7 

- Liczba miejsc: 120; liczba dzieci: 164; liczba oddziałów:6, plac zabaw i sala 
rekreacyjna 

11. Przedszkole Miejskie nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym; ul. Jana Pawła I / 2 
- Liczba miejsc: 50; liczba dzieci: 51; liczba oddziałów:2, plac zabaw i sala rekreacyjna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 10 Lokalizacja przedszkoli gminnych w mieście Legionowo 

W większości gminne przedszkola są zlokalizowane w obszarach zabudowy wielorodzinnej - 
os. Młodych, os. Piaski, os. Sobieskiego i os. Jagiellońska. W rejonach zabudowy 
jednorodzinnej zlokalizowano jedynie przedszkola nr 2, 5 i 14. 

Ponadto na terenie miasta działają przedszkola niepubliczne: 
- Niepubliczne Przedszkole Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, ul. gen. Józefa Sowińskiego 

17 
- Niepubliczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym "Milenium", ul. marsz. 

Józefa Piłsudskiego 47 
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Tab. 7 Działalność przedszkoli na terenie m. Legionowo (źródło GUS).  
Przedszkola 

ogółem liczba 13

podporządkowane samorządowi gminnemu liczba 11

oddziały 

ogółem oddział 49

podporządkowane samorządowi gminnemu oddział 44

miejsca 

ogółem miejsce 1213

podporządkowane samorządowi gminnemu miejsce 1125

dzieci 

ogółem osoba 1204

podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 1120

dzieci do lat 6 włącznie 

ogółem osoba 1199

podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 1115

dzieci 6-letnie 

ogółem osoba 299

podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 289

dzieci od 3 do 6 lat 

ogółem osoba 1188

podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 1107

Dodatkowo, nauczanie przedszkolne prowadzone było w 2004 r. w szkołach podstawowych. 
Według GUS na terenie miasta było 6 oddziałów przedszkolnych, gdzie mieściło się 10 klas. 
Liczba dzieci uczęszczających do tych oddziałów wynosiła 229. 

W latach 1995-2004 wzrosła liczba placówek przedszkolnych podporządkowanych 
samorządowi miasta i jednocześnie wzrosła o ok. 35% liczba miejsc dostępnych w 
przedszkolach publicznych. W okresie tym zmalała zarówno liczba placówek jak i miejsc ( o 
ok. 60%) w przedszkolach innych niż podporządkowane samorządowi tj. prywatnych i 
społecznych itd. 

W latach 2007-2008 planowana jest budowa przedszkola integracyjnego na Osiedlu 
Sobieskiego. 

VII.3.B. Szkoły podstawowe 
Na terenie miasta istnieją następujące publiczne szkoły podstawowe: 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Zakopiańska 4 
- Liczba uczniów: 607, liczba sal: 24, Liczba miejsc dydaktycznych 500; liczba 

oddziałów: 26 w tym 6 integracyjnych, sala gimnastyczna i boiska terenowe; 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Jagiellońska 67; 
- Liczba uczniów: 598, liczba sal: 17, Liczba miejsc dydaktycznych 400; liczba 

oddziałów: 24 w tym 4 integracyjnych, sala gimnastyczna i boiska terenowe; 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Legionów Polskich; Szkoła Podstawowa nr 4; ul. 
Jana Pawła I/ 2 
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- Liczba uczniów: 413, liczba sal: 12, Liczba miejsc dydaktycznych 192; liczba 
oddziałów: 17, sala gimnastyczna i boiska terenowe; 

4. Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu Obroża AK; ul. Królowej Jadwigi 7 
- Liczba uczniów: 1133, liczba sal: 24, Liczba miejsc dydaktycznych 720; liczba 

oddziałów: 42 w tym 1 integracyjnych, sala gimnastyczna i boiska terenowe; 

5. Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Zespole Szkół wraz 
z Gimnazjum nr 4; ul. Zegrzyńska 3 
- Liczba uczniów 606; liczba sal i klas podana jest łącznie z Gimnazjum nr 4 i wynosi: 

liczba sal – 27, liczba miejsc w szkole 840, liczba oddziałów – 42, szkoła wyposażona 
jest w sale gimnastyczne i boiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 11 Lokalizacja gminnych szkół podstawowych w mieście Legionowo 

Publiczne szkoły podstawowe są zlokalizowane w obszarach zabudowy wielorodzinnej - os. 
Piaski i os. Jagiellońska w rejonach zabudowy jednorodzinnej szkoły nr 1, 2 i 4. 

Na terenie miasta działają ponadto niepubliczne placówki oświatowe na poziomie szkoły 
podstawowej; 

• Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
"Milenium"; ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 47 

• Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego; ul. Targowa 22 

 55



Tab. 8 Szkolnictwo podstawowe na terenie m. Legionowo (źródło GUS). 
SZKOLNICTWO PODSTAWOWE 
  Szkoły podstawowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych wg gestora 
    szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych 
        Liczba placówek ogółem ob.              7 
        podporządkowane samorządowi gminnemu ob.              5 
        podporządkowane organizacjom społecznym i stowarzyszeniom ob.              1 
        podporządkowane pozostałym organizacjom ob.              1 
      pomieszczenia szkolne 
        Ogółem pom.            111 
        podporządkowane samorządowi gminnemu pom.             93 
        podporządkowane organizacjom społecznym i stowarzyszeniom pom.              8 
        podporządkowane pozostałym organizacjom pom.             10 
      oddziały w szkołach 
        Ogółem oddział            134 
        podporządkowane samorządowi gminnemu oddział            122 
        podporządkowane organizacjom społecznym i stowarzyszeniom oddział              6 
        podporządkowane pozostałym organizacjom oddział              6 
      Uczniowie 
        Ogółem osoba           3208 
        podporządkowane samorządowi gminnemu osoba           3086 
        podporządkowane organizacjom społecznym i stowarzyszeniom osoba             45 
        podporządkowane pozostałym organizacjom osoba             77 
      Absolwenci 
        Ogółem osoba            552 
        podporządkowane samorządowi gminnemu osoba            528 
        podporządkowane organizacjom społecznym i stowarzyszeniom osoba             17 
        podporządkowane pozostałym organizacjom osoba              7 

Według informacji Urzędu Miasta, w szkołach prowadzi się naukę w systemie 
jednozmianowym. 

W Legionowie znajduje się Szkoła Podstawowa Specjalna w Powiatowym Zespole Szkół 
Specjalnych, ul. Jagiellońska 69. Według GUS w 2004 r. szkoła ta dysponowała 17 
pomieszczeniami szkolnymi. Liczba uczniów wynosiła 62, liczba absolwentów w 2004 r.17 
osób, a liczba oddziałów – 6. Obecnie w Specjalnej Szkole Podstawowej uczy się 62 uczniów 
w klasach: 

o Klasy I-VI A dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim;  
o Klasa I-VI B dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu 

umiarkowanym i znacznym.  

VII.3.C. Gimnazja 
Na terenie miasta Legionowo znajdują się 3 gimnazja publiczne i jedno gimnazjum 
niepubliczne: 
1. Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2; ul. Królowej Jadwigi 11, 

łącznie z Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Zespole Szkół uczy się 947 uczniów; Zespół 
posiada 22 sale i 30 oddziałów, wyposażony jest w sale gimnastyczne i boiska sportowe; 

2. Gimnazjum nr 3; ul. Władysława Broniewskiego 7 
- Liczba uczniów 401, liczba sal: 16 z 400 miejscami dydaktycznymi. Liczba oddziałów 

15, w tym 1 integracyjny. Szkoła wyposażona w sale gimnastyczną i boiska terenowe; 
3. Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkół wraz ze Szkołą 

Podstawową nr 8 ; ul. Zegrzyńska 3 
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- Liczba uczniów 592, pozostałe informacje zostały podane łącznie ze Szkołą 
Podstawową nr 8. 

4. Gimnazjum Salezjańskie im św. Jana Bosko; ul. Władysława Broniewskiego 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 12 Lokalizacja gimnazjów samorządu lokalnego w mieście Legionowo 

Publiczne gimnazja są zlokalizowane w  obszarach zabudowy wielorodzinnej - os. Piaski i os. 
Jagiellońska.  

Tab. 9 Szkolnictwo gimnazjalne w m. Legionowo (źródło GUS). 
  Gimnazja dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
        Liczba placówek ogółem liczba              4 
        podporządkowane samorządowi gminnemu liczba              3 
        podporządkowane organizacjom wyznaniowym liczba              1 
        Pomieszczenia szkolne ogółem pom.             74 
        podporządkowane samorządowi gminnemu pom.             57 
        podporządkowane organizacjom wyznaniowym pom.             17 
        Oddziały w szkołach ogółem oddział             66 
        podporządkowane samorządowi gminnemu oddział             59 
        podporządkowane organizacjom wyznaniowym oddział              7 
        Liczba uczniów ogółem osoba           1893 
        podporządkowane samorządowi gminnemu osoba           1719 
        podporządkowane organizacjom wyznaniowym osoba            174 
        Liczba absolwentów ogółem osoba            681 
        podporządkowane samorządowi gminnemu osoba            489 
        podporządkowane samorządowi powiatowemu osoba            134 
        podporządkowane organizacjom wyznaniowym osoba             58 
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W mieście znajduje się Gimnazjum Specjalne w Powiatowym Zespole Szkół Specjalnych; ul. 
Jagiellońska 69. Według GUS w 2004 r. w gimnazjum było 5 oddziałów, w których uczyło 
się 57 osób, a liczba absolwentów wyniosła 9 osób. Obecnie w Gimnazjum uczy się 53 osób 
w następujących klasach: 

o Klasy I-III A dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim,  
o Klasy I-III B dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu 

umiarkowanym i znacznym, 

VII.3.D. Szkoły ponadgimnazjalne i policealne 
Na terenie miasta Legionowo znajdują się: 
1. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 26; 
2. Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Jana III 

Sobieskiego, ul. Królowej Jadwigi 11; 
3. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego, ul. Targowa 

73 A, 
4. Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko, ul. Władysława 

Broniewskiego 7 Mickiewicza 35A; 
5. Niepubliczne Liceum Profilowane Zaoczne dla Dorosłych, ul. Jagiellońska 20, profil 

kształcenia: usługowo-gospodarczy; 
6. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne nr 27, ul. Jagiellońska 

20; 
7. Niepubliczne Liceum Handlowe dla Dorosłych, ul. Krasińskiego 70, profil kształcenia: 

technik handlowiec; 
8. Prywatne Policealne Studium Informatyczne, ul. Krasińskiego 70, profil kształcenia: 

technik informatyk; 
9. Prywatne Technikum Mechaniczne, ul. Krasińskiego 70, profil kształcenia: technik-

obsługa i naprawa pojazdów samochodowych; 
10. Policealne Studium Ochrony i Detektywów, ul. Krasińskiego 70, profil kształcenia: 

technik ochrony fizycznej osób i mienia; 
11. Niepubliczne Policealne Studium Hotelarskie, ul. Krasińskiego 70, profil kształcenia: 

technik hotelarstwa. 
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Rys. 13 Lokalizacja publicznych szkół ponadgimnazjanych w mieście Legionowo 

Tab. 10 Szkolnictwo ponadgimnazjalne na terenie m. Legionowo (źródło GUS). 
SZKOLNICTWO ŚREDNIE ZAWODOWE I ARTYSTYCZNE 
  Szkoły średnie zawodowe wg typu i gestora 
    licea profilowane dla młodzieży bez specjalnych 
        Ogółem ob.              1 
        podporządkowane samorządowi powiatowemu ob.              1 
      Oddziały 
        Ogółem oddział             10 
        podporządkowane samorządowi powiatowemu oddział             10 
      pomieszczenia szkolne 
        ogółem pom.             11 
        podporządkowane samorządowi powiatowemu pom.             11 
      uczniowie 
        ogółem osoba            289 
        podporządkowane samorządowi powiatowemu osoba            289 
      absolwenci 
        ogółem osoba 0 
    ponadgimnazjalne technika dla młodzieży bez specjalnych 
        ogółem ob.              1 
        podporządkowane samorządowi powiatowemu ob.              1 
      oddziały 
        ogółem oddział              2 
        podporządkowane samorządowi powiatowemu oddział              2 
      pomieszczenia szkolne 
        ogółem pom. 0 
      uczniowie 
        ogółem osoba             63 
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        podporządkowane samorządowi powiatowemu osoba             63 
      absolwenci 
        ogółem osoba 0 
    ponadpodstawowe średnie szkoły zawodowe dla młodzieży bez specjalnych 
        ogółem ob.              1 
        podporządkowane samorządowi powiatowemu ob.              1 
      oddziały 
        ogółem oddział              1 
        podporządkowane samorządowi powiatowemu oddział              1 
      pomieszczenia szkolne 
        ogółem pom. 0 
      uczniowie 
        ogółem osoba             31 
        podporządkowane samorządowi powiatowemu osoba             31 
      absolwenci 
        ogółem osoba             89 
        podporządkowane samorządowi powiatowemu osoba             89 
    ponadpodstawowe średnie szkoły zawodowe dla dorosłych 
        ogółem ob.              3 
      oddziały 
        ogółem oddział              9 
      pomieszczenia szkolne 
        ogółem pom.              8 
      uczniowie 
        ogółem osoba            150 
      absolwenci 
        ogółem osoba             50 
SZKOLNICTWO OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
  Licea ogólnokształcące ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne dla młodzieży 
bez specjalnych 
    licea ogólnokształcące ponadpodstawowe dla młodzieży bez specjalnych 
        ogółem ob.              3 
        podporządkowane samorządowi gminnemu ob.              1 
        podporządkowane samorządowi powiatowemu ob.              1 
        podporządkowane organizacjom wyznaniowym ob.              1 
      pomieszczenia szkolne 
        ogółem pom.             34 
        podporządkowane samorządowi powiatowemu pom.             34 
      sale lekcyjne 
        ogółem izba             21 
        podporządkowane samorządowi powiatowemu izba             21 
      sale gimnastyczne 
        ogółem sala              2 
        podporządkowane samorządowi powiatowemu sala              2 
      oddziały w szkołach 
        ogółem oddział             43 
        podporządkowane samorządowi gminnemu oddział              6 
        podporządkowane samorządowi powiatowemu oddział             31 
        podporządkowane organizacjom wyznaniowym oddział              6 
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      uczniowie 
        ogółem osoba           1326 
        podporządkowane samorządowi gminnemu osoba            206 
        podporządkowane samorządowi powiatowemu osoba           1027 
        podporządkowane organizacjom wyznaniowym osoba             93 
  Licea ogólnokształcące ponadpodstawowe dla dorosłych 
    ogółem 
      ogółem ob.              1 
      podporządkowane organizacjom społecznym i 
stowarzyszeniom ob.              1 
    pomieszczenia szkolne 
      ogółem pom. 0 
    oddziały 
      ogółem oddział              3 
      podporządkowane organizacjom społecznym i 
stowarzyszeniom oddział              3 
    uczniowie 
      ogółem osoba             50 
      podporządkowane organizacjom społecznym i 
stowarzyszeniom osoba             50 
    absolwenci 
      ogółem osoba             27 
      podporządkowane organizacjom społecznym i 
stowarzyszeniom osoba             27 
SZKOLNICTWO POLICEALNE 
    szkoły policealne dla dorosłych 
        ogółem ob.              3 
      oddziały 
        ogółem oddział              5 
      pomieszczenia szkolne 
        ogółem pom.              3 
      uczniowie 
        ogółem osoba             65 
      absolwenci 
        ogółem osoba             26 

VII.3.E. Szkoły artystyczne 
W m. Legionowo funkcjonuje prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia E. i P. GUBAŁA , ul. 
Jagiellońska 69. Szkoła prowadzi następujące zajęcia: 

 Zajęcia teoretyczne 
rok "0" (sześciolatki) - Tylko instrument główny z elementami teorii.  
I rok - zasady muzyki, kształcenie słuchu, rytmika. 
II rok -zasady muzyki, kształcenie słuchu,  
III rok - zasady muzyki, kształcenie słuchu, fortepian dodatkowy (dotyczy tylko 
instrumentów orkiestrowych) chór / orkiestra, 
IV rok - kształcenie słuchu, historia muzyki, fortepian dodatkowy (dotyczy tylko 
instrumentów orkiestrowych) chór / orkiestra. 
V rok - kształcenie słuchu, historia muzyki, chór / orkiestra  
VI rok - kształcenie słuchu, historia muzyki, chór / orkiestra,  

 Zajęcia nauki gry na instrumentach 
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KLASY 
Wydział klasyczny 

Fortepian 
Skrzypce 

Wiolonczela 
Kontrabas 

Gitara klasyczna 
Perkusja  

Wydział rozrywkowy 
Fortepian (improwizacja) 

Syntezator 
Gitara basowa 

Trąbka 
Gitara elektryczna 

Perkusja  

VII.3.F. Szkoły wyższe i instytuty naukowe 
Na terenie miasta znajdują się następujące placówki, które można zaliczyć do powyższej 
kategorii: 

 Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, ul. Zegrzyńska 121 

Centrum posiada części: 
• dydaktyczną (aula, pracownie specjalistyczne, biblioteka),  
• poligraficzną,  
• sportową (sale sportowe, siłownia, stadion, basen, strzelnica),  
• gastronomiczną (stołówka, bufet, kawiarnia, kioski).  

W Centrum znajdują się następujące wydziały: 
• Centralna Biblioteka Policyjna, 
• Zakład Ruchu Drogowego, 
• Zakład Taktyki Kryminalistycznej, 
• Zakład Techniki Kryminalistycznej, 
• Zakład Taktyki  i Techniki Interwencji, 
• Wydział Wydawnictw i Poligrafii, 
• Wydział Międzynarodowe Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji, 
• Zakład Kynologii Policyjnej, 
• Zakład Prewencji, 
• Studium Zastosowań Informatyki, 
• Zakład Komunikacji Społecznej, 
• Wydział Metodyki Szkolenia, 
• Zespół ds. Zamówień Publicznych, 
• Wydział Organizacji Szkolenia i Dowodzenia. 

Z punktu widzenia Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym teren Centrum 
Szkolenia Policji stanowi obszar zamknięty.  

 Ośrodek Aerologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; ul. Zegrzyńska 38 
 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Techniczna (WSE-T);ul. gen. W. Sikorskiego 11 (w 

likwidacji). 
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Rys. 14 Lokalizacja szkół wyższych i instytutów naukowych w mieście Legionowo 

 

VII.4. Kultura 
Na terenie miasta Legionowo działa Miejski Ośrodek, który posiada następujące placówki: 
• Miejski Ośrodek Kultury im. Ch.S. Chaplina; ul. C. K. Norwida 10; 
• Filia Miejskiego Ośrodka Kultury ul. Targowa 65; 
• Zbiory Historyczne Miasta Legionowo, ul. Mickiewicza 23; 
• Studio Nagrań "Bunkier", ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20; 
• Modelarnia, ul. Jerzego Siwińskiego 7. 

MOK bierze udział w organizacji festiwali, konkursów i przeglądów artystycznych o 
cyklicznym charakterze. M.in. organizowane są na terenie miasta: 

• JVC Jazz Jamboree,  
• Warsaw Summer Jazz Days, 
• Międzynarodowy Festiwal Piosenki Religijnej, 
• eLeFANT - Legionowski Festiwal Atmosfera Niezależnej Twórczości, 
• Legionowo Rock Festiwal, którego mniejszą, ale starszą częścią jest Przegląd 

Rockowy „Cegła”, 
• Przegląd Twórczości Uczniów o Puchar Prezydenta Miasta (konkurs literacki, 

plastyczny, występów estradowych – teatr – muzyka), 
• Jesienne Spotkania Teatralne, 
• Warszawska Syrenka (konkurs recytatorki), 
• Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. 
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Ponadto, na terenie miasta działają: 
• Spółdzielczy Ośrodek Kultury "Kamil"  ul. Cypriana Kamila Norwida 2A, 
• "Klub 411" ul. Wilanowska 1A, 
• "Scena 210" ul. Husarska 12, 
• "Tuptuś"  ul. Juliusza Słowackiego 29, 
• Miejska Biblioteka Publiczna, ul. W. Broniewskiego 7, w której są następujące 

oddziały: 
o Wypożyczalnia dla Dorosłych, 
o Czytelnia dla Dorosłych i Młodzieży, 
o Oddział dla Dzieci i Młodzieży. 

Miejska Biblioteka Publiczna posiada także filie znajdujące się w innych lokalizacjach na 
terenie miasta. Są to: 

- Filia Nr 1 - Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży, ul. gen. J. Sowińskiego 15,  
- Filia Nr 2, ul. Targowa 65,  
- Filia Nr 3, ul. gen. B. Roi, 
- Filia Nr 5, ul. Olszankowa E. 

Na terenie miasta jest obecnie prowadzona jest budowa Centrum Administracyjno-
Informacyjnego przy ul. Piłsudskiego, w którym będą mieściły m.in.: sala widowiskowa, 
kafejka internetowa, sala konferencyjna i siedziba instytucji pozarządowych. 

Ponadto, wg Strategii na terenie miasta należy przewidzieć budowę obiektów dla Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. 

Rys. 15 Lokalizacja wybranych obiektów kultury w mieście Legionowo 
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Kościoły 

Teren miasta podzielony jest na następujące parafie: 
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Fatimskiej, ul. Orląt Lwowskich 4,  
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Miłosierdzia Bożego, ul. Targowa 48,  
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ul. marsz. Józefa 

Piłsudskiego 47,  
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Kantego, ul. ks. Józefa Schabowskiego 2,  
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP, ul. marsz. Józefa 

Piłsudskiego 5.  

VII.5. Kultura fizyczna 

VII.5.A. Miejski ośrodek sportu i rekreacji 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji znajduje się przy ul. Parkowej 27. Na terenie Ośrodka 
znajdują się stadion z trybunami i kilka boisk treningowych, budynki stanowiące siedzibę 
klubów sportowych oraz budynki administracyjne. 

Zgodnie ze Strategią należy przewidzieć w Studium rozwój Ośrodka, gdzie planowana jest 
m.in. realizacja następujących obiektów: wielofunkcyjnej sali widowiskowo-sportowej, 
hotelu, trawiastego boiska treningowego, kortów tenisowych, rozbudowa i modernizacja 
bieżni oraz basenu otwartego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rys. 16 Lokalizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w m. Legionowo 
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VII.5.B. Kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej 
Kulturą fizyczną na terenia zajmują się: 
- Klub Biegacza, ul. Jana III Sobieskiego 12/8; 
- Klub Sportowy "Legion" Legionowo, ul. Parkowa 27; 

Klub prowadzi sekcje: koszykówki, rugby, szachy 
- Legionowskie Towarzystwo Płetwonurków NEREUS w Centrum Szkolenia Policji, 

ul. Zegrzyńska 121; 
- Legionowskie Towarzystwo Siatkówki LEGIONOVIA, ul. Parkowa 27 A; 
- Legionowskie Towarzystwo Sportowe w Centrum Szkolenia Policji, ul. Zegrzyńska 

121; 
- Mazowieckie Centrum Oyama Karate "Lew", ul. ks. Ignacego Skorupki 42; 
- Miejski Klub Sportowy LEGIONOVIA Legionowo, ul. Parkowa 27a; 
- Stowarzyszenia Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS Legionowo, ul. 

Władysława Broniewskiego 7; 
- Uczniowski Klub Sportowy NIHON TAI JITSU, ul. Krucza 29A; 
- Uczniowski Klub Sportowy PIASKI w Zespole Szkół, ul. Zegrzyńska 3; 
- Uczniowski Klub Sportowy SZKWAŁ w Zespole Szkół, ul. Zegrzyńska 3; 
- Uczniowski Klub Sportowy "Delfin", ul. Królowej Jadwigi 11; 
- Uczniowski Klub Sportowy "Samuraj”, ul. Władysława Broniewskiego 7; 
- Amatorski Klub Sportowy IMPET – Łajski, ul. Sikorskiego 6,  
- Jeździecki Klub Sportowy MASTER, ul. Nowodworska 129 A,  
- Klub Jeździecki VENA – SPORT Łajski, ul. Nowodworska 129 A,  
- Klub Karate Kyokushinkai "Legionovia" Legionowo, ul. Parkowa 27,  
- Klub Sportowy LEGION, ul. Czarnieckiego 6,  
- Miejski Szkolny Związek Sportowy w Legionowie, ul. Piłsudskiego 3,  
- Parafialny Klub Sportowy GENESIS, ul. Targowa 48,  
- Polskie Stowarzyszenie Klasy Tornado, ul. Świerkowa 26,  
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Legionowie, ul. Sikorskiego 11,  
- Stowarzyszenie Motomaran Klub Polska, ul.Wigury 2.  

VII.6. Bezpieczeństwo publiczne 
Na terenie miasta znajdują się: 

- Powiatowa Komenda Policji ul. Jagiellońska 26 B 

- Centrum Szkolenia Policji, ul. Zegrzyńska 121,  

- Straż Miejska Miasta Legionowo, ul.Sowińskiego 37, 

- Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; siedziba: ul. Sikorskiego 11,  

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, ul.Mickiewicza 11,  

- Ochotnicza Straż Pożarna w Legionowie, ul. Adama Mickiewicza 11. 

Ponadto, na obszarze miasta znajduje się jednostka wojskowa, której obszar zgodnie z Ustawą 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi teren zamknięty. 

 

 66



VII.7. Pozostałe usługi publiczne o znaczeniu podstawowym dla 
obsługi ludności 

- Urząd Pocztowy nr 1, ul. Jagiellońska 16,  
- Urząd Pocztowy nr 4, ul. Gabriela Narutowicza 6,  
- Urząd Pocztowy nr 5, ul. Zegrzyńska 17,  
- Urząd Pocztowy nr 6, ul. Zwycięstwa 4,  
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 
- Powiatowy Urząd Pracy. ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 
- Prokuratura Rejonowa; ul. Jana III Sobieskiego 47 
- Sąd Rejonowy; ul. Jana III Sobieskiego 47 
- Starostwo Powiatowe ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 

- Urząd Skarbowy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 43 C 

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Juliusza Słowackiego 20 

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Sikorskiego 11. 
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VIII. DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA  

VIII.1. Podmioty gospodarcze 
Według danych GUS na terenie miasta Legionowych została zarejestrowanych w systemie 
REGON - 7037 podmiotów gospodarczych. W stosunku do 1995 r. zaobserwowano wzrost 
liczby podmiotów zarejestrowanych o ok. 150%. W latach 1995 – 2004 wzrosła zarówno 
liczba podmiotów w sektorze publicznym jak i prywatnym. Poniżej w tabeli przedstawiono 
dla wybranych lat w okresie 1995-2004 dane dotyczące liczby podmiotów. 

Tab.11 Zmiany liczebności zarejestrowanych pomiotów gospodarczych w m. Legionowo 
(źródło GUS). 
rok Ogólna liczba podmiotów Sektor publiczny Sektor prywatny 
1995 2839 21 2818 
1998 5343 47 5296 
2000 6049 120 5974 
2002 6678 139 6539 
2004 7037 147 6890 

VIII.2. Podmioty gospodarcze według sekcji PKD 
W latach 1995-2004 zaobserwowano oprócz ogólnego wzrostu liczby podmiotów dość 
zróżnicowane tendencje w poszczególnych sekcja gospodarki.  

W roku 2004 na terenie miasta nie ma podmiotów sekcji B- Rybołówstwo i rybactwo, oraz 
sekcji Q - Organizacja i zespoły eksterytorialne.  

Niewielka jest liczba podmiotów w sekcjach: A- Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo C – 
Górnictwo i kopalnictwo, E - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę, 
L - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i 
powszechne ubezpieczenie zdrowotne oraz  P - Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników. W 2004 r. łącznie w sekcjach tych zarejestrowano 62 podmioty, czyli 0,9% 
wszystkich zarejestrowanych podmiotów. Jednakże sytuacja ta nie jest anomalią, a wynika z 
właściwości tych sekcji oraz specyfiki miasta Legionowa. 

Najwięcej podmiotów – 2492- zarejestrowanych było w 2004 r. w sekcji G - Handel hurtowy 
i detaliczny; naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego 
i domowego. 

Rys. 17 Udział podmiotów 
poszczególnych sekcji 
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Z punktu widzenia dynamiki zmian w latach 1995-2004 znacznie wzrosła liczba podmiotów 
gospodarczych w sekcjach: 

D – Przetwórstwo przemysłowe – 47%; 

F – Budownictwo – 141%; 

H – Hotele i restauracje – 380%; 

I – Transport .. – 160%; 

J – Pośrednictwo finansowe ... – 55% 

K _ Obsługa nieruchomości – 310%; 

M – Edukacja – 780%; 

N – Ochrona zdrowia i opieka społeczna – 90%; 

O – pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna – 240%. 

W tabeli poniżej przedstawiono tendencje zmian liczby podmiotów w poszczególnych 
sekcjach w latach 1995-2004. 

Tab. 12 Podmioty gospodarcze wg sekcji EKD (źródło GUS). 
 1995 1998 2000 2002 2004 
JEDNOSTKI ZAREJESTROWANE WG SEKCJI 
    w sekcji A  Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 
      Ogółem jed.gosp. 18 19 23 35 41 
      sektor publiczny jed.gosp. 0 0 0 0 0 
      sektor prywatny jed.gosp. 18 19 23 35 41 
    w sekcji B Rybołówstwo i rybactwo 
      Ogółem jed.gosp. 0 0 0 1 0 
      sektor publiczny jed.gosp. 0 0 0 0 0 
      sektor prywatny jed.gosp. 0 0 0 1 0 
    w sekcji C Górnictwo i kopalnictwo 
      Ogółem jed.gosp. 0 1 2 2 3 
      sektor publiczny jed.gosp. 0 0 0 0 0 
      sektor prywatny jed.gosp. 0 1 2 2 3 
    w sekcji D Przetwórstwo przemysłowe 
      ogółem jed.gosp. 494 692 704 721 726 
      sektor publiczny jed.gosp. 1 1 1 1 0 
      sektor prywatny jed.gosp. 493 691 703 720 726 
    w sekcji E Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 
      ogółem jed.gosp. 2 2 3 4 5 
      sektor publiczny jed.gosp. 2 2 2 2 2 
      sektor prywatny jed.gosp. 0 0 1 2 3 
    w sekcji F Budownictwo 
      ogółem jed.gosp. 392 800 915 944 945 
      sektor publiczny jed.gosp. 3 3 2 2 2 
      sektor prywatny jed.gosp. 389 797 913 942 943 
    w sekcji G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów mechanicznych, 
motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego 
      ogółem jed.gosp. 1126 2135 2249 2388 2492 
      sektor publiczny jed.gosp. 0 0 0 0 0 
      sektor prywatny jed.gosp. 1126 2135 2249 2388 2492 
    w sekcji H Hotele i restauracje 
      ogółem jed.gosp. 30 61 77 135 145 
      sektor publiczny jed.gosp. 0 0 0 0 0 
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      sektor prywatny jed.gosp. 30 61 77 135 145 
    w sekcji I Transport, gospodarka magazynowa i łączność 
      ogółem jed.gosp. 217 427 505 547 562 
      sektor publiczny jed.gosp. 2 1 0 0 0 
      sektor prywatny jed.gosp. 215 426 505 547 562 
    w sekcji J Pośrednictwo finansowe 
      ogółem jed.gosp. 42 140 204 264 277 
      sektor publiczny jed.gosp. 0 0 1 1 1 
      sektor prywatny jed.gosp. 42 140 203 263 276 
    w sekcji K Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej 
      ogółem jed.gosp. 259 575 782 945 1065 
      sektor publiczny jed.gosp. 2 2 68 86 90 
      sektor prywatny jed.gosp. 257 573 714 859 975 
    w sekcji L Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
ubezpieczenie społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne 
      ogółem jed.gosp. 5 9 12 13 11 
      sektor publiczny jed.gosp. 5 9 11 11 10 
      sektor prywatny jed.gosp. 0 0 1 2 1 
    w sekcji M Edukacja 
      ogółem jed.gosp. 16 86 107 124 142 
      sektor publiczny jed.gosp. 0 11 13 14 32 
      sektor prywatny jed.gosp. 16 75 94 110 110 
    w sekcji N Ochrona zdrowia i opieka społeczna 
      ogółem jed.gosp. 126 160 201 219 239 
      sektor publiczny jed.gosp. 4 15 18 20 8 
      sektor prywatny jed.gosp. 122 145 183 199 231 
    w sekcji O Pozostałą działalność usługowa komunalna, społeczna i 
indywidualna 
      ogółem jed.gosp. 112 235 307 334 382 
      sektor publiczny jed.gosp. 2 2 2 2 2 
      sektor prywatny jed.gosp. 110 233 305 332 380 
    w sekcji P Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 
      ogółem jed.gosp. 0 0 1 2 2 
      sektor publiczny jed.gosp. 0 0 0 0 0 
      sektor prywatny jed.gosp. 0 0 1 2 2 
    w sekcji Q Organizacje i zespoły eksterytorialne 
      ogółem jed.gosp. 0 0 0 0 0 
      sektor publiczny jed.gosp. 0 0 0 0 0 
      sektor prywatny jed.gosp. 0 0 0 0 0 

VIII.3. Rolnictwo 
Rolnictwo na terenie miasta Legionowo nie odgrywa istotnej roli w gospodarce. Według 
danych geodezyjnych użytki rolne stanowią jedynie 304 ha, w tym grunty rolne zabudowane 
233 ha (należą w większości do osób fizycznych i nie wchodzą w skład gospodarstw rolnych), 
a jedynie 68 ha to grunty orne.  

Według Spisu Rolnego w 2002 r. na terenie miasta było 31 indywidualnych gospodarstw 
rolnych, z których większość to były gospodarstwa małe o powierzchni gruntów rolnych do 1 
ha (16 gospodarstw) i o powierzchni od 1 do 2 ha (8 gospodarstw). Grupa gospodarstw nieco 
większych o powierzchni od 2 do 5 ha obejmowała jedynie 7 gospodarstw. 
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Według powyższego Spisu gospodarstwa indywidualne władały 45,06 ha, w tym użytki rolne 
stanowiły 39,34 ha. Na użytki rolne w gospodarstwach indywidualnych składały się 
następujące grunty: 

 grunty orne ogółem - 35,43 ha, w tym: 
• grunty orne pod zasiewami -  3,74 ha 
• grunty orne odłogi - 28,13 ha 
• grunty orne ugory -  3,56 ha 

 sady -  0,66 ha 
 łąki trwałe ogółem -  1,82 ha 
 łąki trwałe użytkowane -  0,15 ha 
 pastwiska ogółem -  1,43 ha 
 pastwiska użytkowane -  0 ha 

Ponadto, indywidualne gospodarstwa rolne władały następującymi gruntami:  
 lasy ogółem - 3,16 ha 
 pozostałe grunty zadrzewione i zakrzewione -  0,40 ha 
 pozostałe grunty ogółem -  2,56 ha 

W poszczególnych grupach wielkości gospodarstw indywidualnych struktura gruntów była 
następująca: 
- gospodarstwa o wielkości od 0,01 do 1 ha włącznie 

 ogółem ha 8,93 
• użytki rolne ha 8,28 

o grunty orne ogółem ha 7,17, w tym: 
 grunty orne pod zasiewami ha 1,84 
 grunty orne odłogi ha 4,73 
 grunty orne ugory ha 0,60 

o sady ha 0,49 
o łąki trwałe ogółem ha 0,62 
- łąki trwałe użytkowane ha 0,15 
o pastwiska ogółem ha 0 
- pastwiska użytkowane ha 0 

• lasy ogółem ha 0,30 
• pozostałe grunty ogółem ha 0,35 
• pozostałe grunty zadrzewione i zakrzewione ha 0 

- gospodarstwa o wielkości powyżej 1 ha do mniej niż 5 ha 
 ogółem ha 36,13 

• użytki rolne ha 31,06 
o grunty orne ogółem, w tym ha 28,26 

 grunty orne pod zasiewami ha 1,90 
 grunty orne odłogi ha 23,40 
 grunty orne ugory ha 2,96 

o sady ha 0,17 
o łąki trwałe ogółem ha 1,20 
- łąki trwałe użytkowane ha 0 
o pastwiska ogółem ha 1,43 
- pastwiska użytkowane ha 0 

• lasy ogółem ha 2,86 
• pozostałe grunty ogółem ha 2,21 
• pozostałe grunty zadrzewione i zakrzewione ha 0,40 

Grunty na terenie miasta są gruntami słabymi przeważa V i VI klasa bonitacyjna. Według 
Spisu Rolnego jedynie 6 z 31 gospodarstw w 2002 r. obsiało swoje grunty orne. Obsiano 
łącznie 3,74 ha, w tym największy obszar obsiano owsem – 1,78 ha. Jednocześnie jedynie 
jedno z 31 indywidualnych gospodarstw rolnych prowadziło chów zwierząt (31 szt. trzody 
chlewnej, 6 koni i 3 kozy). Gospodarstwa indywidualne nie dysponowały maszynami 
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rolniczymi. W gospodarstwach tych znajdowały się budynki gospodarcze, których wielkość 
określono w tabeli poniżej, wprowadzając jednocześnie podział na powierzchnie służąca 
działalności rolniczej oraz służąca działalności pozarolniczej. 

Tab. 13 Budynki w indywidualnych gospodarstwach rolnych 

       
ogółem Działalność 

rolnicza 
Działalność 
pozarolnicza 

Ogółem, w tym: m2 2126 545 66
        chlewnie m2 90 90
        stodoły m2 65 65
        wiaty m2 241 235 6
        garaże m2 10 10
        budynki wielofunkcyjne m2 1690 130 45
        inne pomieszczenia m2 30 15 15

Według Spisu 18 gospodarstw rolnych nie prowadziło żadnej działalności gospodarczej, 7 
gospodarstw prowadziło wyłącznie działalność rolniczą, a 4 prowadziło działalność rolniczą i 
pozarolniczą. 

VIII.4. Leśnictwo 
Według danych geodezyjnych lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione na terenie miasta 
zajmują 249 ha, z czego 192 ha to lasy, a 57 ha grunty zadrzewione i zakrzewione. Pomimo, 
faktu, że lasy stanowią ponad 14% całkowitej powierzchni miasta, to leśnictwo i związane z 
nim gałęzie produkcji mają znaczenie marginalne w gospodarce miasta. Wynika to z faktu, 
wysokiego udziału siedlisk najmniej żyznych oraz z przeznaczenia większości lasów w 
obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania miasta Legionowo pod budownictwo, 
a także nadania lasom w okolicy Legionowa statusu lasów ochronnych. 

Lasy należące do Skarbu Państwa w zarządzenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy 
Państwowe” to jedynie 30 ha.  

Pozostałe lasy stanowią: 

 gminny zasób nieruchomości – 30 ha,  

 własność osób fizycznych – 102 ha, 

 własność Skarbu Państwa – 15 ha, 

 kościołów wyznaniowych – 4 ha. 

VIII.5. Usługi i organizacje okołobiznesowe 
 Powiatowa Izba Gospodarcza, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 
 Cech Rzemiosł Różnych, ul. Norwida 2,  
 Legionowski Inkubator Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Legionowo ul. marsz. 

J.Piłsudskiego 3, pok. 36 
 Legionowo 2000 Forum Organizacji Pozarządowych, ul. Królowej Jadwigi 4/59, 05-

120 Legionowo 
 Mazowieckie Stowarzyszenie Gospodarcze, ul. Husarska 12, 05-120 Legionowo 
 Resursa Kupiecka w Legionowie, ul. Tatrzańska 6, 05-120 Legionowo 
 Stowarzyszenie Handlowców ORBITA, ul. Piłsudskiego 6, 05-120 Legionowo 
 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Legionowa, ul. Broniewskiego 8/1, 05-120 

Legionowo 
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 Stowarzyszenie Wytwórców Tablic Rejestracyjnych, ul. Reymonta 11, 05-120 
Legionowo 

 Towarzystwo Gospodarcze w Legionowie, ul. Daliowa 34, 05-120 Legionowo 
 Stowarzyszenie Zwykłe Kupcy Legionowa, ul. Husarska 13/13, 05-120 Legionowo 

- Bank Millennium; ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 29,  
- Bank PEKAO SA, VI Oddział w Warszawie, Filia 4 w Legionowie; ul. Jagiellońska 

11,  
- Bank PEKAO SA, VI Oddział w Warszawie, Filia 6 w Legionowie; ul. Władysława 

Reymonta 11, ;  
- Bank Spółdzielczy, ul. Rynek 4,  
- Bank Spółdzielczy, Punkt Kasowy, ul. Władysława Sikorskiego 11,  
- Bank Zachodni WBK SA, 1 Oddział w Legionowie, ul. Mikołaja Kopernika 9,  
- ING Bank Śląski SA Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14,  
- ING Bank Śląski SA Oddział w Legionowie, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 43 b,  
- Kredyt Bank, II Oddział w Warszawie Filia nr 4 w Legionowie, ul. marsz. Józefa 

Piłsudskiego 6c,  
- PKO Bank Polski SA, Agencja, ul. Jagiellońska 9d,  
- PKO Bank Polski SA, Agencja, ul. Mazowiecka 2,  
- PKO Bank Polski SA, Agencja, ul. gen. Józefa Sowińskiego 18,  
- PKO Bank Polski SA, Agencja, ul. Zwycięstwa 2a,  
- PKO Bank Polski SA, Ekspozytura Legionowo, ul. Zegrzyńska 45a,  
- PKO Bank Polski SA, Oddział Legionowo, ul. Husarska 12,  
- Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. F. Stefczyka, ul. Stefana Batorego 

10 
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IX. UŻYTKOWANIE I WŁASNOŚĆ GRUNTÓW 
IX.1.A. Użytkowanie gruntów 
Według ewidencji gruntów obszar miasta obejmuje 1360 ha, w tym użytki rolne stanowią 304 
ha, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 249 ha, grunty zabudowane i 
zurbanizowane 757 ha, nieużytki – 8 ha oraz tereny różne 8 ha. 

Użytki rolne, które łącznie zajmują 304 ha to: 
 Grunty orne – 68 ha 
 Łąki trwałe – 5 ha 
 Pastwiska trwałe – 7 ha 
 Grunty rolne zabudowane – 224 ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 18 Użytkowanie gruntów w m. 
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Z powyższej analizy wynika, że większość użytków rolnych stanowią grunty zabudowane – 
74%, a udział terenów produkcji rolnej jest marginalny – łącznie 26% użytków rolnych. 

 

 
Rys. 19 Użytki rolne
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Grunty leśne oraz tereny zadrzewione i zakrzewione to łącznie 249 ha, z czego większość to 
lasy – 192 ha (77%). 

Grunty zabudowane i zurbanizowane stanowiące większość powierzchni miasta to: 
 Tereny mieszkaniowe – 373 ha 
 Tereny przemysłowe – 39 ha 
 Inne tereny zabudowane – 43 ha 
 Zurbanizowane tereny niezabudowane – 70 ha 
 Tereny rekreacji i wypoczynku – 8 ha 
 Tereny dróg – 172 ha 
 Tereny kolejowe – 45 ha 
 Inne tereny komunikacyjne – 7 ha 

 

 

 

 

Rys. 20 Grunty zabudowane i zurbanizowane
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IX.1.B. Własność gruntów 
Grunty w granicach miasta stanowią następującą własność: 
- Grunty Skarbu Państwa - 323 ha, w tym 39 ha przekazanych w wieczyste użytkowanie; 
- Grunty Gminy – 214 ha, w tym 80 ha przekazanych w wieczyste użytkowanie; 
- Grunty osób fizycznych – 798 ha; 
- Grunty spółdzielni mieszkaniowych i nieznanych właścicieli – 7 ha; 
- Grunty Kościołów i związków wyznaniowych – 5 ha; 
- Grunty powiatu – 2 ha; 
- Grunty spółek prawa handlowego – 4 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.21 Własność gruntów
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Grunty Skarbu Państwa to w większości grunty zabudowane i zurbanizowane – 207 ha oraz 
lasy i grunty zadrzewione – 71 ha. 

Grunty Skarbu Państwa wchodzą w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – 50 ha 
(tereny różne – 39 ha) lub pozostają w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy 
Państwowe – 30 ha (grunty leśne) lub innych państwowych jednostek organizacyjnych – 26 
ha (tereny kolejowe – 16 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione – 6 ha). Część gruntów 
Skarbu Państwa została przekazana do zagospodarowania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 
– 36 ha (tereny mieszkaniowe, drogi itd.). 

Grunty Skarbu Państwa nieprzekazane w wieczyste użytkowanie to następujące rodzaje 
użytków gruntowych: 
- Użytki rolne – 1 ha; 
- Grunty leśne – 45 ha,  
- Grunty zadrzewione i zakrzewione – 17 ha, 
- Tereny mieszkaniowe – 101 ha, 
- Tereny przemysłowe – 1 ha, 
- Inne tereny zabudowane – 8 ha, 
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- Zurbanizowane tereny zabudowane – 8 ha, 
- Drogi –16 ha, 
- Tereny kolejowe – 42 ha, 
- Inne tereny komunikacyjne – 2 ha, 
- Tereny różne – 41 ha.  
 

Rys. 22 Grunty Skarbu Państwa nieprzekazane w wieczyste użytkowanie 
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Grunty gminy to:  

- grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości – 108 ha (w tym m.in.: 30 ha 
gruntów leśnych, 11 ha terenów przemysłowych, 15 ha innych terenów zabudowanych, 11 
ha -zurbanizowanych terenów niezabudowanych oraz 11 ha dróg), 

- grunty przekazane w wieczyste użytkowanie – 80 ha (w tym m.in. spółdzielniom 
mieszkaniowym – 56 ha). 

Grunty gminne nieprzekazane w wieczyste użytkowanie to następujące rodzaje użytków 
gruntowych: 
- grunty orne – 9 ha 
- pastwiska trwałe – 2 ha 
- grunty rolne zabudowane – 3 ha 
- grunty leśne – 30 ha 
- grunty zadrzewione i zakrzewione – 4 ha 
- grunty mieszkaniowe – 25 ha 
- grunty przemysłowe – 14 ha 
- inne tereny zabudowane – 16 ha 
- zurbanizowane tereny niezabudowane – 7 ha 
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 4 ha 
- drogi – 14 ha 
- tereny kolejowe – 3 ha. 
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Rys. 23 Grunty gminne nieprzekazane w wieczyste użytkowanie 
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Wykaz działek stanowiących własność gminy miejskiej Legionowo zamieszczony jest w 
załączniku II. 

 

 

 78


