
 

UCHWAŁA Nr LXXI/2230/2010 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Białołęka Wieś. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 

2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 

XXXII/694/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Białołęka Wieś, stwierdzając, 

zgodność z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. War-

szawy, zatwierdzonego uchwałą nr LXXXII/2746/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 października 2006r. - 

Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje. 

Rozdział 1 

Ustalenia wstępne 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Białołęka Wieś zwany da-

lej planem. 

2. Plan obejmuje obszar, którego granice wyznaczają: 

1) na odcinku od Kanału Żerańskiego do Kanału Bródnowskiego południowo - wschodnia i południowa 

granica projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego na 

odcinku od ulicy Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej” określona w uchwale nr XXXI/651/2004 

Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004r. o przystąpieniu do sporządzania ww. planu oraz w uchwale 

nr XXV/843/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie zmiany uchwały 

nr XXXI/651/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004r.; 

2) zachodnia linia brzegowa Kanału Bródnowskiego na odcinku od granicy projektu „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Modlińskiej do Trasy 

Olszynki Grochowskiej” do granicy „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 

Brzeziny II” określonej w uchwale nr XVI/229/03 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 września 2003r. w spra-

wie uchwalenia ww. planu; 

3) zachodnia granica „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzeziny II”; 

4) północna linia rozgraniczająca Trasy Toruńskiej na odcinku od granicy „Miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego osiedla Brzeziny II” do granicy „Miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Annopol Centrum” określonej w uchwale nr XLVII/672/98 Rady Gminy Warszawa-Białołęka z 

dnia 29 maja 1998r. w sprawie uchwalenia ww. planu; 

5) wschodnia granica „Miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego Annopol Centrum”; 

6) północno-wschodnia i wschodnia granica projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego TP-41 część południowa” określona w uchwale nr XLVII/668/98 z dnia 29 maja 1998r. Rady Gminy 

Warszawa-Białołęka o przystąpieniu do sporządzania ww. planu; 

7) południowo-wschodnia granica „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu ob-

szaru Żerania Wschodniego w rejonie ul. Bruszewskiej” określona w uchwale nr XXIII/392/03 Rady m.st. 

Warszawy z dnia 1 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia niniejszego planu. 

3. Granice obszaru planu, o których mowa w ust. 1 pokazano na rysunku planu sporządzonym na mapie 

w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

4. Rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowią załącznik nr 2 do uchwały. 

5. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, okre-

ślono w załączniku nr 3 do uchwały. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: 



1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o 

którym mowa w § 1 niniejszej uchwały; 

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej; 

3) przepisach szczególnych (odrębnych) – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-

nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, zawarte w prawomocnych decyzjach admini-

stracyjnych; 

4) obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na ry-

sunku planu; 

5) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu lub o odrębnych zasadach zago-

spodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem cyfro-

wym i literowym; 

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które przeważa na danym te-

renie, zajmując minimum 60% powierzchni całkowitej obiektów w tej jednostce terenowej; o ile ustale-

nia szczegółowe nie stanowią inaczej; 

7) przeznaczeniu dopuszczonym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopusz-

czone na warunkach określonych planem; zajmujące do 40% powierzchni całkowitej obiektów w danej 

jednostce terenowej, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej; 

8) wskaźniku maksymalnej intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć największą, nieprzekra-

czalną wartość stosunku sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych mierzonych 

w obrysie zewnętrznym wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej do powierzchni 

całkowitej działki budowlanej; 

9) powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wody po-

wierzchniowe na działce budowlanej (działkach budowlanych stanowiących jedną nieruchomość); któ-

ry pozostaje niezabudowany powierzchniowo lub kubaturowo, nie stanowiący nawierzchni dojazdów, 

dojść pieszych; za powierzchnię biologicznie czynną nie uznaje się: powierzchni tarasów i stropoda-

chów urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki; 

10) minimalnej powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć minimalną powierzch-

nię biologicznie czynną na działce budowlanej, wyrażoną w procentach; 

11) zieleni urządzonej niskiej – należy przez to rozumieć trawniki oraz krzewy i drzewa, które docelowo nie 

przekraczają wysokości 5,0m od poziomu terenu; 

12) zieleni urządzonej wysokiej – należy przez to rozumieć drzewa przekraczające docelowo wysokość 5,0 

m od poziomu terenu; 

13) wysokości maksymalnej lub minimalnej budynku – należy przez to rozumieć nieprzekraczalną wyso-

kość budynku mierzoną od naturalnego poziomu terenu do najwyższego punktu budynku z wyłącze-

niem kominów, anten i innych urządzeń technicznych; 

14) obowiązujących liniach zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie usy-

tuowania zewnętrznej ściany budynku od strony linii rozgraniczających (nad poziomem terenu i pod 

poziomem terenu); 

15) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie 

określające najmniejszą dopuszczalną odległość ściany budynku od linii rozgraniczających terenu; 

16) zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć budynki mieszkalne zawierające więcej niż dwa 

mieszkania; 

17) usługach – należy przez to rozumieć obiekty wolnostojące lub lokale użytkowe wbudowane, w których 

prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, nie związana z wytwarzaniem dóbr 

materialnych metodami przemysłowymi, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprze-

daży większej niż 2000m2; 

18) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi, które w zakresie wymogów sanitarnych i 

standardów emisyjnych (w tym: emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza) nie powodują uciążliwości 

poza granicami działki inwestycyjnej oraz nie wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie 

oceny oddziaływania na środowisko, określonego w obowiązujących przepisach szczególnych; 



19) miejscach i przestrzeniach publicznych – należy przez to rozumieć istniejący lub projektowany w ra-

mach planu system przestrzeni ogólnodostępnych dla wszystkich użytkowników obszaru objętego pla-

nem, na których będą realizowane inwestycje celu publicznego lub inwestycje związane z realizacją za-

dań własnych gminy, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w rozumieniu ustawy o 

samorządzie gminnym, wymagające pozyskania do zasobów gruntowych gminy; 

20) działce inwestycyjnej – należy przez to rozumieć jedną działkę lub zespół działek ewidencyjnych, na 

których realizuje się inwestycję objętą jednym (ewentualnie etapowym) pozwoleniem na budowę; 

21) ciągu pieszo-jezdnym – należy przez to rozumieć ogólnodostępne, publiczne połączenie komunikacyjne 

piesze i jezdne, o parametrach określonych w planie, możliwe do rozwiązania bez wydzielania osob-

nych części przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych, z dopuszczonym przebiegiem sieci inżynie-

ryjnych w ramach całej szerokości pasa; 

22) jednoprzestrzennych ciągach pieszych ze ścieżkami rowerowymi – należy przez to rozumieć utwardzo-

ne pasy nawierzchni o szerokości 3,0m lub mniejszej, bez krawężników oddzielających powierzchnie 

przeznaczone dla poruszania się rowerów od powierzchni przeznaczonych dla ruchu pieszego, gdzie w 

inny sposób np. fakturą lub kolorem nawierzchni wydziela się te dwa rodzaje ruchu; 

23) dominancie architektoniczno-przestrzennej – należy przez to rozumieć obiekt charakterystyczny, wy-

różniający się w stosunku do pozostałej zabudowy lub pozostałego zagospodarowania terenu lub ob-

szaru planu m.in. gabarytami, wysokością, funkcją np. celu publicznego, kultu itp., wybitną jakością ar-

chitektury w rozumieniu jej reprezentacyjności, monumentalności itp. wyróżnikami; 

24) stacji przekaźnikowej – należy przez to rozumieć obiekty nadawcze telekomunikacji bezprzewodowej, w 

tym stacje telefonii komórkowej i usług szerokopasmowych o charakterze lokalnym świadczące usługi 

dla terenu objętego projektem planu; 

25) nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w jakiejkolwiek materialnej 

formie, ze stałą lub zmienną powierzchnią ekspozycyjną – nieoświetloną, oświetloną lub podświetloną, 

przeznaczone do eksponowania reklamy, nie będące znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sy-

gnałach drogowych, elementem MSI lub pojazdem samobieżnym, o powierzchni ekspozycyjnej do 9m2 

włącznie; 

26) reklamie – należy przez to rozumieć przekazywaną w jakiejkolwiek wizualnej formie i przy wykorzysta-

niu nośnika reklamy informację o towarach i usługach zachęcającą do ich nabycia, w tym m.in. banner 

i szyld; 

27) szyldzie – należy przez to rozumieć element informacji wizualnej, zewnętrzne oznaczenie stałego miej-

sca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej; 

28) bannerze – należy przez to rozumieć rodzaj reklamy będącej grafiką na nośniku tekstylnym lub PCV, 

rozpiętej na niezależnej konstrukcji z mocowaniem nośnika na jego obrzeżu; 

29) Miejskim Systemie Informacji (MSI) – należy przez to rozumieć tablice i znaki informacyjne, w tym na-

zwy ulic i numerację podporządkowaną nieruchomości; 

30) wskaźniku minimalnej liczby miejsc parkingowych – należy przez to rozumieć najmniejszą liczbę po-

trzebnych miejsc parkingowych dla pokrycia potrzeb w tym zakresie, wynikających z przeznaczenia te-

renu i charakterystycznych wskaźników jego zagospodarowania, w tym zabudowy, liczoną dla danej 

działki; 

31) kiosku – należy przez to rozumieć obiekt budowlany o funkcji handlowo-usługowej, posiadający mak-

symalnie jedną kondygnację naziemną o wysokości nie większej niż 3,5m i o powierzchni użytkowej do 

10m2. 

§ 3.1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi jego ustaleniami: 

1) granice planu; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu; 

3) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie zagospodarowania terenów komunikacyjnych; 

4) obowiązujące linie zabudowy; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy od napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia; 



7) wskaźniki dla terenów i parametry zabudowy określone w tabeli: 

a) poz. A – numer porządkowy terenu, 

b) poz. B – oznaczenie literowe przeznaczenia terenu, 

c) poz. E1 – maksymalna wysokość zabudowy [m], 

d) poz. E2 – minimalna wysokość zabudowy [m], 

e) poz. F – % maksymalnej powierzchni zabudowy, 

f) poz. G – % minimalnej powierzchni biologicznie czynnej; 

8) przeznaczenie terenów, oznaczone literowo: 

a) U – tereny usług, 

b) U/Z – tereny usług w zieleni, 

c) U/MN – tereny usług z towarzyszącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

d) U/Z/MN – tereny usług w zieleni z towarzyszącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

e) U-Op/U-Z/U-K/US/U-p – tereny usług oświaty – przedszkole, usług zdrowia, usług kultury oraz usług 

sportu i rekreacji z towarzyszącymi usługami związanymi z funkcjami publicznymi o zasięgu lokal-

nym, 

f) U-O/US – tereny usług oświaty oraz usług sportu i rekreacji, 

g) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

h) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami, 

i) MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami, 

j) P-S/U – tereny składowania i magazynowania oraz baz z usługami, 

k) ZPp – tereny zieleni publicznej urządzonej – parki, 

l) ZI – tereny zieleni izolacyjnej, 

m) ZI/ZP – tereny zieleni izolacyjnej oraz zieleni publicznej urządzonej, 

n) ZI/KD-P – tereny zieleni izolacyjnej z towarzyszącymi parkingami, 

o) ZD – tereny ogródków działkowych, 

p) WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych, 

q) KD – tereny ulic publicznych, 

r) KP-J – tereny ciągów pieszo-jezdnych, 

s) KP/ZP – tereny ciągów pieszych oraz zieleni publicznej urządzonej, 

t) KP/KD-r – tereny ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych; 

9) klasyfikacja ulic, komunikacja: 

a) KD-S – tereny ulic ekspresowych, 

b) KD-G – tereny ulic głównych, 

c) KD-Z – tereny ulic zbiorczych, 

d) KD-L – tereny ulic lokalnych, 

e) KD-D – tereny ulic dojazdowych, 

f) mosty, 

g) estakady, 

h) kładki, 

i) przebieg ciągów pieszych, 

j) przebieg ścieżek rowerowych; 



10) architektura, aranżacja wnętrz urbanistycznych, mała architektura: 

a) dominanty architektoniczno-przestrzenne, 

b) osie widokowe; 

11) projektowane elementów przyrodniczych oraz kształtowanie zieleni: 

a) istniejące wartościowe drzewa do zachowania ze strefą ochronną o promieniu 15m, 

b) istniejące wartościowe drzewa do zachowania lub przesadzania. 

c) projekty szpalery drzew; 

12) elementy infrastruktury technicznej: 

a) napowietrzne linie elektroenergetyczne 220kV i 110kV – istniejące, 

b) napowietrzne istniejące linie elektroenergetyczne 110KV przewidziane do usunięcia, 

c) linia elektroenergetyczna 110KV przewidziana do skablowania, 

d) wnętrzowe stacje transformatorowe 15/0,4kV – istniejące, 

e) rejony lokalizacji projektowanych wnętrzowych stacji transformatorowych 15/0,4kV, 

f) rejony lokalizacji projektowanych przepompowni ścieków. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny bądź po-

stulatywny. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 4.1. Ustala się, że następujące tereny są przeznaczone pod inwestycje celu publicznego o znaczeniu lo-

kalnym i ponadlokalnym: 

1) tereny istniejących tras komunikacyjnych i ulic – ul. Płochocińska 1-KD-G, ul. Białołęcka 2KD-G oraz ist-

niejące ulice zbiorcze KD-Z, lokalne KD-L i dojazdowe KD-D – w liniach rozgraniczających przewidzianych 

w planie; 

2) tereny przeznaczone pod projektowane drogi ponadlokalne, w tym: odcinki ul. Białołęckiej 2KD-G, węzeł 

z Trasą Toruńską 1KD-S, ul. Proletariatczyków 1KD-Z, ul. Inowłodzka 2KD-Z, ul. Nowo-Kowalskiego   

3KD-Z; 

3) tereny planowane pod nowe ulice publiczne lokalne KD-L i dojazdowe KD-D; 

4) tereny ciągów pieszo-jezdnych KP-J; 

5) tereny ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych 1÷3KP/KD-r; 

6) teren 1U-O/US; 

7) teren 1U-Op/U-Z/U-K/US/U-p; 

8) tereny wód powierzchniowych śródlądowych WS. 

2. Ustala się, że następujące tereny są przeznaczone pod miejsca i przestrzenie publiczne, w rozumieniu 

zapisu § 2 ust. 1 pkt 19: 

1) teren 1ZPp; 

2) tereny 1÷3ZI; 

3) tereny 1÷2ZI/ZP; 

4) teren 1ZI/KD-P; 

5) tereny 1÷18KP-J; 

6) tereny 1÷10KP/ZP; 

7) tereny wymienione w ust. 1. 

§ 5. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 



1) w zakresie kształtowania zabudowy w wytyczonych na rysunku planu kwartałach zabudowy, wydzielo-

nych ulicami, polegające na: 

a) utrzymaniu dotychczasowego charakteru przestrzennego obszaru planu, co oznacza dominację eks-

tensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) koncentracji zabudowy usługowej we wskazanych rejonach, tj. na terenach U, U/Z, U/MN, U/Z/MN, U-

Op/U-Z/U-K/US/U-p, w szczególności wytworzenie koncentracji usług na obszarze wzdłuż Trasy To-

ruńskiej oraz na obszarze 1U/Z w północnej części planu, 

c) utworzeniu rejonów usług lokalnych wzdłuż ważniejszych ulic, w centralnej części obszaru planu, w 

szczególności wzdłuż ul. Białołęckiej, ul. Juranda ze Spychowa oraz nowoprojektowanej ul. 8KD-L, 

d) utworzeniu założenia kompozycyjnego opartego na nowo projektowanej ulicy 8KD-L, przełamanej w 

rejonie projektowanego placu przy skrzyżowaniu z ul. Zbyszka z Bogdańca z dominantami architekto-

niczno-przestrzennymi na terenach 16 i 17MN/U, 

e) zakazie wprowadzania wielkoprzestrzennych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekra-

czającej 2000m2, 

f) zakazie wprowadzania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z wyjątkiem terenów 1 i 2MW/U, 

g) ograniczeniu długości zespołów zabudowy jednorodzinnej szeregowej do nie większej niż 4 segmen-

ty, 

h) lokalizacji budynków w obrębie wyznaczanych na rysunku planu obowiązujących i nieprzekraczalnych 

linii zabudowy; nowe budynki oraz budynki przebudowywane należy lokalizować zgodnie z wyzna-

czonymi liniami zabudowy, 

i) stosowaniu wysokości zgodnej z tradycją architektoniczną tego rejonu, tj. do 12,0m, mierzonej od na-

turalnego poziomu terenu do najwyższego punktu budynku, z wyłączeniem terenu 16 i 17MN/U, gdzie 

dla dominant architektoniczno - wysokościowych dopuszcza się wysokość do 18,0 m oraz z dopusz-

czeniem lokalizacji na terenach 2P-S/U, 1U/Z, 3U/Z i 16MN/U masztów stacji przekaźnikowych, w tym 

telefonii komórkowej o wysokości maksymalnej do 30,0m (z uwzględnieniem ustaleń § 12 pkt 13 

uchwały), 

j) ukształtowaniu dachów: 

 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej o nachyleniu połaci da-

chu 30 - 45°, 

 dla pozostałej zabudowy o nachyleniu połaci dachu 30-45° lub jako dachy płaskie, 

 stosowanie pokrycia nachylonych połaci dachów w kolorach czerwonym, brązowym i grafitowym, 

k) stosowaniu elewacji w kolorach białym, kremowym, beżowym, szarym; 

2) w zakresie stosowania ogrodzeń polegające na: 

a) dopuszczeniu realizacji ogrodzeń poszczególnych terenów wydzielonych w planie liniami rozgranicza-

jącymi oraz poszczególnych działek, z wyjątkiem terenów: 

 ulic publicznych, 

 ciągów pieszo-jezdnych KP-J, 

 ciągów pieszych oraz zieleni publicznej urządzonej KP/ZP, 

 ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych KP/KD-r, 

 dróg wewnętrznych KDW, 

 zieleni izolacyjnej ZI, 

 zieleni izolacyjnej oraz zieleni publicznej urządzonej ZI/ZP, 

 wód śródlądowych WS, 

b) zakazie lokalizowania ogrodzeń wewnętrznych na terenach ulic publicznych KD, terenów ciągów pie-

szo-jezdnych KP-J, terenów ciągów pieszych oraz zieleni publicznej urządzonej KP/ZP, terenów cią-

gów pieszych oraz ścieżek rowerowych KP/KD-r, jak również dróg wewnętrznych KDW, za wyjątkiem 



urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu takich jak: wygrodzenia pasa wewnętrznego, barierki 

ochronne, 

c) dla terenów usług U, terenów usług w zieleni U/Z, terenów usług z towarzyszącą zabudową mieszka-

niową jednorodzinną U/MN, terenów usług w zieleni z towarzyszącą zabudową mieszkaniową jedno-

rodzinną U/Z/MN, terenów usług oświaty – przedszkole, usług zdrowia, usług kultury oraz usług spor-

tu i rekreacji z towarzyszącymi usługami związanymi z funkcjami publicznymi o zasięgu lokalnym U-

Op/U-Z/U-K/US/U-p, terenów usług oświaty oraz usług sportu i rekreacji U-O/US, terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej MN, terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszą-

cymi usługami MN/U, terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami 

MW/U, terenów składowania i magazynowania oraz baz z usługami P-S/U, terenów ogródków dział-

kowych ZD, stosowaniu ogrodzeń: 

 zlokalizowanych od strony przestrzeni publicznych oraz dróg wewnętrznych w liniach rozgranicza-

jących terenu, przy czym dopuszcza się miejscowe wycofanie w przypadku konieczności ominięcia 

istniejących przeszkód (np. drzew, urządzeń infrastruktury technicznej itp.) oraz w miejscach sytu-

owania bram wjazdowych, 

 o wysokości od 0,60m do 1,70m, ograniczenie wysokości nie dotyczy ogrodzeń boisk sportowych, 

 ażurowych, o minimalnym prześwicie 80%, 

 o przęsłach wykonanych z elementów metalowych w kolorze czarnym, białym, brązowym lub 

ciemnozielonym oraz słupkach z cegły, tynkowanych w kolorze obiektów architektonicznych lub z 

elementów metalowych, 

d) dla terenów zieleni publicznej urządzonej – parku oznaczonego symbolem 1ZPp oraz terenów zieleni 

izolacyjnej z towarzyszącymi parkingami oznaczonych symbolem 1ZI/KD-P stosowania ogrodzeń: 

 zlokalizowanych od strony przestrzeni publicznych w liniach rozgraniczających terenu, przy czym 

dopuszcza się miejscowe wycofanie w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód 

(np. drzew, urządzeń infrastruktury technicznej itp.) oraz w miejscach sytuowania bram wjazdo-

wych, 

 o wysokości do 1,20m, 

 ażurowych bez podmurówki, 

 dla terenu 1ZPp z furtkami lub wejściami od strony przestrzeni publicznych; 

3) w zakresie rozmieszczenia nośników reklamowych ustala się: 

a) zakaz wprowadzania reklam i nośników reklamowych na obiektach budowlanych, z wyjątkiem parte-

ru i I-go piętra budynków oraz zakaz wprowadzania szyldów i szyldów reklamowych na budynkach i 

poza obrysem ścian budynków, z wyjątkiem parteru obiektów, 

b) zakaz umieszczania reklam i nośników reklamowych na terenach zieleni publicznej urządzonej – par-

kach ZPp, terenach zieleni izolacyjnej ZI, terenach zieleni izolacyjnej oraz zieleni publicznej urządzonej 

ZI/ZP, terenach ogródków działkowych ZD, terenach wód śródlądowych powierzchniowych WS, tere-

nach ciągów pieszych oraz zieleni publicznej urządzonej KP/ZP, terenach ciągów pieszych oraz ścieżek 

rowerowych KP/KD-r, jak również w minimalnej odległości 20,0m od terenów ZPp oraz ZI/ZP oraz w 

minimalnej odległości 3,0m od koron drzew, 

c) zakaz umieszczania reklam i nośników reklamowych na terenach usług oświaty oraz usług sportu i 

rekreacji U-O/US oraz terenach usług oświaty – przedszkole, usług zdrowia, usług kultury oraz usług 

sportu i rekreacji z towarzyszącymi usługami związanymi z funkcjami publicznymi o zasięgu lokalnym 

U-Op/U-Z/U-K/US/U-p, 

d) zakaz mocowania reklam i nośników reklamowych w miejscach zastrzeżonych dla znaków drogowych 

lub w sposób utrudniający odczytywanie tych znaków tj. w rejonie skrzyżowań ulic oraz w odległości 

mniejszej niż 20,0m od istniejących znaków drogowych, mostów, wiaduktów i nasypów, 

e) ograniczenie reklam na przystankach komunikacji miejskiej do wielkości maksymalnie 2-ch pól re-

klamowych po 3,0m2 każde i nie więcej niż 50% powierzchni całkowitej ścian na reklamę, zakaz 

umieszczania reklam na attyce wiaty lub na jej dachu, 



f) dopuszczenie reklam o powierzchni do 15,0m2 wzdłuż Trasy Toruńskiej tj. na terenach 1-4U/MN, do 

6,0m2 wzdłuż ulic głównych i zbiorczych oraz do 3,0m2 wzdłuż ulic lokalnych i dojazdowych, w roz-

stawie nie mniejszym niż 200m, 

g) dopuszczenie maksymalnej wysokości nośników reklamowych mierzonej od poziomu terenu do naj-

wyższego punktu: 

 5,0 m na terenach położonych na północ od ul. Inowłodzkiej, 

 8,0 m na terenach między ul. Inowłodzką i Trasą Toruńską. 

§ 6. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego z uwzględnieniem nastę-

pujących wymogów: 

1) oddziaływanie na środowisko projektowanych na danym terenie przedsięwzięć, związane z emisją: 

energii, promieniowania elektromagnetycznego, hałasu, zanieczyszczeń oraz odorów nie może ograni-

czać użytkowania terenów sąsiednich, zgodnie z ustalonym dla nich przeznaczeniem i przyjętym w pla-

nie sposobem zagospodarowania; 

2) w obszarze planu nie dopuszcza się lokalizacji stacji paliw; 

3) w celu ochrony układu przyrodniczego i krajobrazu, w planie: 

a) ustala się przeznaczenie terenów pod zieleń publiczną urządzoną, w tym: 

- utworzenie parku na terenie 1ZPp, 

- utworzenie wzdłuż Kanału Żerańskiego terenów zieleni izolacyjnej oraz zieleni publicznej urządzo-

nej oznaczonych symbolami 1 i 2ZI/ZP oraz wzdłuż Kanału Bródnowskiego terenów ciągów pie-

szych oraz zieleni publicznej urządzonej oznaczonych symbolami 1 do 4KP/ZP i 6 do 10KP/ZP, 

b) ustala się zachowanie terenów ogrodów działkowych 1 i 2ZD, utworzenie terenów: zieleni publicznej 

urządzonej 1ZPp, zieleni izolacyjnej 3ZI, zieleni izolacyjnej z towarzyszącymi parkingami 1ZI/KD-P, 

wzdłuż projektowanej ul. Inowłodzkiej jako ciągłego układu przyrodniczego połączonego funkcjonal-

nie z terenami przyrodniczymi obszarów sąsiadujących poza granicami planu, 

c) na działkach przylegających bezpośrednio do terenów ciągów pieszych oraz zieleni publicznej urzą-

dzonej wzdłuż Kanału Bródnowskiego oznaczonych symbolami 1 do 4KP/ZP i 6 do 10 KP/ZP wprowa-

dza się nakaz zagospodarowania urządzoną zielenią wysoką i niską minimum 75% powierzchni pasa 

terenu pomiędzy linią rozgraniczającą terenów KP/ZP, a nieprzekraczalną linią zabudowy tych działek 

(oznaczoną na rysunku planu), jako uzupełnienie ciągu przyrodniczego wzdłuż cieku, przy czym naka-

zuje się, aby udział zieleni wysokiej stanowił co najmniej 50% całkowitej powierzchni zieleni urządzo-

nej, 

d) ustala się szpalery drzew wzdłuż wskazanych ulic i ciągów pieszo-jezdnych o szerokości minimum 

15,0 m w liniach rozgraniczających, tj. wzdłuż ulic 2KD-G, 1KD-Z, 2KD-Z, 2KD-L (na odcinkach wska-

zanych na rysunku planu), 8KD-L, 9KD-L, 10KD-L, 11KD-D oraz 31KD-D, zgodnie z rysunkiem planu, 

e) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnej dla poszczególnych terenów 

wg ustaleń szczegółowych, nakazuje się wprowadzenie zieleni towarzyszącej funkcji podstawowej, co 

najmniej w stopniu określonym wg wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej terenu, 

f) na rysunku planu wskazuje się drzewa wymagające zachowania oraz ich strefę ochronną o promieniu 

15,0 m, w której zakazuje się budowania budynków oraz utwardzania terenu, zakaz ten nie dotyczy 

dróg publicznych, 

g) na rysunku planu wskazuje się wartościowe drzewa wymagające zachowania lub w razie konieczno-

ści przesadzenia, 

h) nakazuje się zachowanie istniejących cieków wodnych jako odkrytych, wprowadza się zakaz ich uj-

mowania w rurociągi, dopuszcza się realizację przepraw mostowych; 

4) w zakresie ochrony przed hałasem: 

a) obowiązuje nakaz stosowania rozwiązań technicznych ograniczających uciążliwość akustyczną w no-

wej zabudowie mieszkaniowej i usługowej, w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

położonej w zasięgu oddziaływania ulic ekspresowych i głównych, 

b) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN oraz na terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami MN/U ustala się wymóg spełnienia dopuszczalnych po-



ziomów hałasu, które są określone w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska - dla te-

renów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

c) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami MW/U ustala się 

wymóg spełnienia dopuszczalnych poziomów hałasu, które są określone w przepisach odrębnych do-

tyczących ochrony środowiska - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

d) na terenach usług z towarzyszącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną U/MN ustala się wymóg 

spełnienia dopuszczalnych poziomów hałasu, które są określone w przepisach odrębnych dotyczą-

cych ochrony środowiska - dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

e) ustala się realizację funkcji oświaty (szkoła, przedszkole) na terenach, gdzie określona jest jako prze-

znaczenie podstawowe zgodnie z ustaleniami szczegółowymi oraz ustala się tam wymóg spełnienia 

dopuszczalnych poziomów hałasu, które są określone w przepisach odrębnych dotyczących ochrony 

środowiska - dla terenów związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 

f) ustala się realizację funkcji usług zdrowia na terenach, gdzie określona jest jako przeznaczenie pod-

stawowe zgodnie z ustaleniami szczegółowymi oraz ustala się wymóg spełnienia dopuszczalnych po-

ziomów hałasu, które są określone w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska - dla te-

renów szpitali w miastach, 

g) dopuszcza się realizację funkcji oświaty oraz usług zdrowia na innych terenach, gdzie wskazane są 

one jako przeznaczenie dopuszczone wg ustaleń szczegółowych planu oraz ustala się wymóg speł-

nienia w rejonach tych lokalizacji poziomów hałasu, które są określone w przepisach odrębnych do-

tyczących ochrony środowiska - dla terenów związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzie-

ży; 

5) w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych: 

a) zachowuje się istniejące cieki wodne, dopuszcza się ich przebudowę hydrotechniczną bez możliwości 

ujmowania w rurociągi oraz dopuszcza się realizację przepraw mostowych, 

b) wprowadza się granicę obszaru potencjalnego zagrożenia powodzią przy stanie wód stuletnich, 

zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązują zasady zagospodarowania zgodne z § 9 pkt 11, 

c) dopuszcza się przedsięwzięcia nie powodujące zanieczyszczenia wód podziemnych oraz nie wymaga-

jące urządzeń wodochłonnych, których zapotrzebowanie na wodę mogłoby naruszać równowagę lo-

kalnych zasobów wodnych, 

d) nakazuje się wykonanie dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne w związku z projekto-

waniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, 

e) ustala się dla przedsięwzięć realizowanych poniżej poziomu wód gruntowych stosowanie rozwiązań 

technicznych ograniczających obniżenie poziomu wód gruntowych, 

f) ustala się rozwój systemu odprowadzającego wody opadowe w sposób zapewniający podczyszczenie 

wód opadowych z terenów komunikacji i nawierzchni utwardzonych, 

g) zakazuje się bezpośredniego odprowadzania ścieków sanitarnych i zanieczyszczonych wód deszczo-

wych do wód powierzchniowych i gruntu; 

6) w zakresie ochrony powietrza ustala się: 

a) dopuszczenie zabudowy pod warunkiem spełnienia warunków zaopatrzenia w ciepło zgodnie § 12 

pkt 10, 

b) stosowanie nawierzchni o niskim współczynniku ścieralności – pylenia, 

c) stosowanie na elewacjach nie podlegających wietrzeniu tynków, 

d) dopuszczenie termo-modernizacji budynków w całym obszarze planu; 

7) w zakresie gospodarki odpadami stałymi ustala się zbiórkę i wywóz odpadów poza obszar planu na wy-

znaczone dla miasta tereny składowania lub utylizacji śmieci na warunkach określonych w § 12 pkt 14; 

8) w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym: 

a) ustala się strefy potencjalnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego od napo-

wietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia tj. w pasach terenu o szerokości 25,0m 

mierzonych po obu stronach od osi linii 220kV oraz o szerokości 19,0 m mierzonych po obu stronach 



od osi linii 110kV, zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy od linii elektroenerge-

tycznych, 

b) w przypadku skablowania napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110kV lub 

220kV strefę potencjalnego oddziaływania promieniowania elektroenergetycznego zmniejsza się do 

pasów o szerokości 5,0m po obu stronach mierzonych od osi linii, 

c) w strefach potencjalnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego od napowietrznych i 

kablowych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia ustala się: 

 zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, funkcji chronionych (szkoły, przedszkola, szpitale, domy 

opieki, żłobki) oraz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (tj. powyżej 4 godzin na dobę 

tych samych osób), 

 nakaz uzgodnienia z zarządcą linii warunków lokalizacji wszelkich obiektów na etapie projektu bu-

dowlanego, 

 dopuszcza się odstąpienie od ustaleń zawartych wyżej w ppkt c) na terenach, gdzie rzeczywiste 

pomiary promieniowania elektromagnetycznego nie wykażą przekroczenia dopuszczalnego po-

ziomu. 

§ 7. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej: 

1) na obszarze planu brak jest obiektów architektonicznych wymagających ochrony; 

2) podlega ochronie obelisk upamiętniający Bitwę pod Białołęką z 1831r., zlokalizowany w rejonie posesji 

ul. Białołęcka 231. 

§ 8. Ustala się zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) przestrzeniami publicznymi na obszarze planu są: 

a) tereny ulic publicznych KD, 

b) tereny ciągów pieszo-jezdnych KP-J, 

c) tereny ciągów pieszych oraz zieleni publicznej urządzonej KP/ZP, 

d) tereny ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych KP/KD-r, 

e) tereny zieleni publicznej urządzonej – parki ZPp, 

f) tereny zieleni izolacyjnej oraz zieleni publicznej urządzonej ZI/ZP; 

2) na terenach stanowiących przestrzenie publiczne obowiązuje: 

a) nakaz stosowania w granicach jednego terenu jednakowych elementów wyposażenia powtarzalnego, 

takiego jak ławki, latarnie, kosze na śmieci, donice kwietnikowe, barierki, słupki itp., 

b) nakaz rozgraniczenia ruchu kołowego i pieszego; 

3) ustala się dostosowanie przestrzeni publicznych dla osób niepełnosprawnych poprzez: 

a) obniżenie do poziomu jezdni krawężnika chodnika przynajmniej na szerokości 1,5m w rejonie skrzy-

żowań w sposób umożliwiający zjazd i wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz przy 

miejscach postojowych dla osób niepełnosprawnych na całej ich długości, 

b) wprowadzenie w jezdniach w rejonie przejść dla pieszych powierzchni antypoślizgowych, 

c) wprowadzenie pasa nawierzchni wyróżniającej się fakturą i kolorem w rejonie przejść dla pieszych, 

d) lokalizowanie małej architektury w sposób nie kolidujący z ruchem pieszym i zapewniający przejazd 

dla wózka inwalidzkiego, 

e) dostosowanie ławek, koszy na śmieci itp. do potrzeb osób niepełnosprawnych z ich usytuowaniem 

umożliwiającym poruszanie się osób niepełnosprawnych oraz ich lokalizacją przynajmniej w rejonie 

przystanków autobusowych, 

f) oznakowanie przystanków komunikacji i zapis rozkładów jazdy w sposób czytelny dla osób słabowi-

dzących oraz usytuowanie tych ostatnich na wysokości dostępnej dla osób na wózkach inwalidzkich; 

4) ustala się kształtowanie, w ramach wybranych ulic i terenów komunikacji pieszej, ciągów ze szpalerami 

drzew i pasami zieleni tworzących powiązania między terenami zieleni publicznej oraz innymi terenami 

o funkcjach publicznych; 



5) dopuszcza się lokalizowanie w przestrzeniach publicznych kiosków na następujących zasadach: 

a) na terenach ulic publicznych o szerokości minimum 15,0m w liniach rozgraniczających, 

b) wyłącznie w sąsiedztwie przystanków komunikacji publicznej i w odległości nie większej niż 50 m od 

przystanku; w sąsiedztwie jednego przystanku nakazuje się lokalizowanie nie więcej niż 2 kiosków o 

jednakowej architekturze i wystroju, 

c) pod warunkiem, że obiekty te nie będą kolidować z ruchem kołowym i pieszym, 

d) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich, jednospadowych, dwuspadowych lub wielospadowych 

(przy wielokątnym rzucie obiektu), o kącie nachylenia połaci dachowych od 15 do 30º, okap dachu 

powinien zapewniać ochronę przed deszczem dla klientów i towarów bez stosowania dodatkowych 

zadaszeń, dopuszcza się montaż daszku nad oknem sprzedaży, ruchomych markiz lub rolet, 

e) elewacje ścian kiosków powinny być wykonane z materiałów trwałych, o powierzchniach gładkich, 

dopuszcza się stosowanie wypełnień ze szkła matowego, zakazuje się stosowania blachy falistej lub 

trapezowej, 

f) zakazuje się umieszczania reklam i nośników reklamowych na attyce kiosku lub jego dachu. 

§ 9. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i sposobów zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się lokalizowanie różnych funkcji na jednej działce budowlanej w ramach jednego budynku, 

jak również w oddzielnych budynkach; 

2) wskaźniki intensywności zabudowy – wg ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów; 

3) maksymalną powierzchnię zabudowy – wg ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów; 

4) maksymalną wysokość zabudowy – wg ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów, z 

uwzględnieniem możliwości usytuowania urządzeń technicznych lokowanych powyżej krawędzi gzym-

su (maszynownie dźwigów, wentylatornie, komory chłodnicze klimatyzacji, czerpnie, wyrzutnie wenty-

lacji itp.) pod warunkiem zachowania: nieprzekraczalnej wysokości urządzeń technicznych – 3,0m oraz 

masztów przekaźnikowych o wysokość do 30,0 m dopuszczonych na terenach 2P-S/U, 1U/Z, 3U/Z, 

16MN/U i zgodnie z § 12 pkt 13; 

5) obowiązujące linie zabudowy wzdłuż ulicy lokalnej 8KD-L, zgodnie z rysunkiem planu, w tym: 

a) na terenach 2-3U, 14MN/U, 16MN/U, 30MN/U w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej ulicy   

8KD-L, 

b) na terenie 6U w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 8KD-L; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunku planu, w tym: 

a) od linii rozgraniczającej Trasy Toruńskiej (poza granicami planu) oraz od linii rozgraniczającej ulicy  

KD-S - 5,0m i 30,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni głównych, 

b) od linii rozgraniczających ulic KD-G - 5,0m i 20,0m od zewnętrznych krawędzi jezdni ulic, 

c) od linii rozgraniczających ulic KD-Z - 5,0m i 10,0m od zewnętrznych krawędzi jezdni ulic, 

d) od linii rozgraniczających ulic KD-L oraz KD-D - 5,0m, 

e) od linii rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych KP-J - 5,0m, 

f) od linii rozgraniczających ulic wewnętrznych KDW - 5,0m, 

g) od linii rozgraniczających terenów KP/ZP oraz KP/KD-r - 5,0m, 

h) od linii rozgraniczających terenów ZPp, ZI, ZI/ZP, ZI/KD-P oraz ZD - 5,0m, 

i) od linii rozgraniczających terenów WS - 10,0m; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy od napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, 

zgodnie z rysunkiem planu, w odległości 25,0m od osi linii 220kV oraz 19,0m od osi linii 110kV, wyzna-

czające strefę, w której obowiązują zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodne 

z § 6 pkt 8; 

8) dopuszcza się zachowanie, remont oraz nadbudowę istniejących budynków usytuowanych poza wy-

znaczonymi liniami zabudowy, rozbudowę tych obiektów dopuszcza się jedynie w obrębie wyznaczo-

nych linii zabudowy; 



9) ustala się możliwość zastosowania wykuszy, balkonów loggii, wystających poza obrys budynku, wy-

znaczony obowiązującą linią zabudowy, pod warunkiem: 

a) nie wysuwania tych elementów więcej niż 2,0m poza obowiązującą linię zabudowy, 

b) utrzymania powierzchni elementów wykraczających poza obowiązująca linię zabudowy w granicach 

maksymalnie 30% powierzchni ściany, 

c) właściwych odległości od krawędzi jezdni, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

10) na terenach występowania gruntów słabonośnych, ustala się obowiązek wykonania dokumentacji geo-

logiczno-inżynierskiej dla projektowanych obiektów budowlanych, z wyłączeniem: 

a) 1 lub 2 kondygnacyjnych budynków mieszkalnych i gospodarczych, 

b) ścian oporowych i rozparcia wykopów jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2,0m, 

c) wykopów do głębokości 1,2m i nasypów do 3,0m, w szczególności wykonywanych przy budowie 

dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów; 

11) w zasięgu strefy potencjalnego zagrożenia powodzią, oznaczonej na rysunku planu: 

a) nakazuje się budowę nowych obiektów bez podpiwniczenia, 

b) zakazuje się lokalizacji obiektów magazynujących substancje niebezpieczne, 

c) wszelkie zagospodarowanie terenu musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 10. Ustala się zasady scalenia i podziału nieruchomości: 

1) nie przewiduje się przeprowadzania procedury scalania i podziału nieruchomości; 

2) dopuszcza się łączenie istniejących działek, jak również podział na nowe działki budowlane na następu-

jących zasadach: 

a) minimalna wielkość nowo wydzielanych działek: 

 do czasu uzbrojenia terenu w sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenach MN oraz MN/U dla 

jednego budynku mieszkalnego lub usługowego w zabudowie wolnostojącej minimum 800m2 

oraz dla jednego segmentu w zabudowie bliźniaczej minimum 500m2, 

 po uzbrojeniu w sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenach MN oraz MN/U dla jednego bu-

dynku mieszkalnego lub usługowego w zabudowie wolnostojącej minimum 600m2, dla jednego 

segmentu w zabudowie bliźniaczej minimum 400m2 oraz dla jednego segmentu w zabudowie sze-

regowej minimum 250m2, 

 na terenach U/MN dla jednego budynku usługowego lub mieszkalnego minimum 1000m2, 

 na terenach U/Z/MN dla jednego budynku usługowego lub mieszkalnego minimum 1200m2, 

 dla terenów U, U/Z, U-Op/U-Z/U-K/US/U-p, P-S/U dla jednego budynku usługowego minimum 

1200m2, 

 dla terenów MW/U dla jednego budynku wielorodzinnego minimum 2000m2, 

b) dopuszcza się minimalne wielkości nowo wydzielanych działek o 10% mniejsze niż wymienione w 

ppkt a), 

c) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki budowlanej: 

 z zabudową mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą 18,0m, 

 z zabudową mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą 12,0m, 

 z zabudową mieszkaniową jednorodzinną szeregową dla skrajnych segmentów 11,0m oraz 7,5m 

dla pozostałych segmentów, 

 z zabudową usługową oraz zabudową wielorodzinną 25,0m, 

d) dopuszczalny kąt między granicami działek, a linią rozgraniczającą pasa drogowego od 75° do 90°, 

e) dopuszcza się wykorzystanie pod zabudowę działek budowlanych nie spełniających warunków okre-

ślonych w ppkt a), b), c) i d) jeżeli zostały one wydzielone przez uchwaleniem planu, a realizowana 

zabudowa spełni warunki określone w planie; 



3) przeprowadzany podział nie może powodować powstania sytuacji, która uniemożliwiłaby prawidłowe 

zagospodarowanie działek sąsiadujących, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz przeznaczeniem i wa-

runkami zagospodarowania określonymi w planie; 

4) wydzielone w wyniku łączenia i podziału nieruchomości działki muszą mieć dostęp do drogi publicznej 

bezpośrednio lub w postaci wydzielenia drogi wewnętrznej spełniającej warunki określone w § 11 pkt 7 

do 9. 

§ 11. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1) ustala się tereny oznaczone: 

a) KD-S jako ulice ekspresowe o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 100,0m i 2 jezd-

niach o minimalnej szerokości po 10,5m, 

b) KD-G jako ulice główne o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 25,0m i 2 jezdniach o 

minimalnej szerokości po 7,0m lub 1 jezdni o minimalnej szerokości 14,0 m, 

c) KD-Z jako ulice zbiorcze o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 20,0m i minimalnej 

szerokości jezdni 7,0m, 

d) KD-L jako ulice lokalne o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12,0m i minimalnej sze-

rokości jezdni 6,0m, 

e) KD-D jako ulice dojazdowe o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 10,0m i minimalnej 

szerokości jezdni 5,0m, z wyjątkami określonymi w ustaleniach szczegółowych dla ulic w § 33, 

f) KP-J jako ciągi pieszo-jezdne o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 8,0m, z dopusz-

czeniem przekształcenia na ciągi pieszo-jezdne istniejących ulic publicznych o szerokościach nie-

normatywnych (mniejszych niż 10m), dla których osiągnięcie tych parametrów nie jest możliwe ze 

względu na istniejące zagospodarowanie, z wyjątkami określonymi w ustaleniach szczegółowych 

dla ulic w § 33; 

2) ustala się budowę nowego odcinka ul. Białołęckiej od ul. Kopijników do projektowanej ul. Inowłodzkiej; 

3) ustala się przebudowę, w tym poszerzenie ul. Białołęckiej na odcinku od projektowanej ul. Inowłodzkiej 

do projektowanej ul. Nowo-Białołęckiej w celu dostosowania jej do parametrów drogi głównej; 

4) ustala się ograniczenie skrzyżowań ulic ekspresowych (KD-S), głównych (KD-G) i zbiorczych (KD-Z) z 

ulicami o niższych klasach do oznaczonych na rysunku planu oraz ogranicza się zjazdy z jezdni głów-

nych ulic ekspresowych (KD-S), głównych (KD-G) i zbiorczych (KD-Z) na jezdnie serwisowe do ozna-

czonych na rysunku planu; 

5) zakazuje się bezpośrednich zjazdów na tereny z jezdni głównych ulic ekspresowych (KD-S), głównych 

(KD-G) i zbiorczych (KD-Z), z wyjątkiem istniejących zjazdów z ulicy 1KD-Z (ul. Białołęcka); dopuszcza 

się zjazdy na tereny z jezdni serwisowych tych ulic; 

6) ustala się skrzyżowania ul. Nowo-Białołęckiej z ul. Proletariatczyków i z ul. Płochocińską oraz ul. Nowo-

Kowalskiego z Trasą Toruńską jako dwupoziomowe; 

7) dla ulic wewnętrznych (KDW) o długości do 60m ustala się minimalną szerokość w liniach rozgranicza-

jących 5,5m, dla ulic o długości powyżej 60m ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczają-

cych 8,0m,przy czym dopuszcza się zachowanie mniejszych szerokości dla istniejących dróg wewnętrz-

nych, gdy ze względu na istniejące ogrodzenia nie jest możliwe ich poszerzenie; 

8) w przypadku nieprzelotowego zakończenia dróg wewnętrznych ustala się nakaz realizacji placu do za-

wracania na ich końcu o minimalnym promieniu skrętu 6,0m, nakaz nie dotyczy dojazdów do 1 lub 2 

działek o długości do 30m; 

9) postuluje się wyznaczyć drogi wewnętrzne KDW zgodnie z rysunkiem planu lub o innym przebiegu 

zapewniającym dostęp do drogi publicznej z każdej działki; 

10) postuluje się główne wjazdy na teren zgodnie z rysunkiem planu; 

11) ustala się prowadzenie obustronnych chodników w ulicach publicznych; 

12) ustala się przeprowadzenie ciągów pieszych w ramach obszarów: 1ZPp i 2ZI/ZP, zgodnie z rysunkiem 

planu, oraz na terenach 1 do 4KP/ZP i 6 do 10KP/ZP, 1 do 3KP/KD-r, gdzie są one przewidziane jako 

przeznaczenie podstawowe, tj. na terenach ciągów pieszych oraz zieleni publicznej urządzonej KP/ZP i 

na terenach ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych KP/KD-r; 



13) ustala się wprowadzenie ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających ulic 1KD-S, 2KD-G, 2KD-Z, 

3KD-Z, 5KD-L, na odcinku 1KD-Z i 2KD-L oraz na terenach 2ZI/ZP, 1 do 3KP/KD-r, zgodnie z rysunkiem 

planu; dopuszcza się realizację dodatkowych ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających pozosta-

łych ulic publicznych KD, ciągów pieszo-jezdnych KP-J oraz na terenach o funkcjach publicznych; 

14) ustala się wskaźniki minimalnej liczby miejsc parkingowych dla obiektów nowo wznoszonych i rozbu-

dowywanych: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 1,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny o powierzchni użyt-

kowej do 60m2, 2 miejsca na 1 lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej większej niż 60m2, 

b) dla zabudowy jednorodzinnej na dom jednorodzinny, połowę budynku bliźniaczego lub segment w 

zabudowie szeregowej 2 miejsca postojowe, 

c) dla biur 2 miejsca postojowe na powierzchnię użytkową nie przekraczającą 100m2, przy powierzchni 

użytkowej przekraczającej 100 m2 dodatkowo 1 miejsce na każde rozpoczęte 50m2, nie mniej niż 25 

miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej, 

d) dla handlu i usług 3 miejsca postojowe na powierzchnię użytkową nie przekraczającą 100m2, przy 

powierzchni użytkowej przekraczającej 100m2 dodatkowo 1 miejsce na każde rozpoczęte 50m2, nie 

mniej niż 30 miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni użytkowej, 

e) dla hurtowni 2 miejsca postojowe na 500m2 powierzchni użytkowej, przy powierzchni użytkowej 

powyżej 500m2 dodatkowo 1 miejsce na każde rozpoczęte 200m2 powierzchni użytkowej, 

f) dla szkół i przedszkoli 20 miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni użytkowej, 

g) dla obiektów sportowych 20 miejsc postojowych na 150m2 powierzchni użytkowej lub 20 miejsc po-

stojowych na 100 użytkowników jednocześnie, 

h) dla obiektów gastronomii 12 miejsc postojowych na 70m2 powierzchni użytkowej lub 10 miejsc po-

stojowych na 50 miejsc konsumpcyjnych, 

i) dla zakładów opieki zdrowotnej 10 miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni użytkowej lub 2 

miejsca postojowe na gabinet, 

j) dla obiektów kultury 20 miejsc postojowych na 100 użytkowników jednocześnie, 

k) dla ogrodów działkowych 4 miejsca postojowe na 10 działek; 

15) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych na działce, na której realizowana jest inwesty-

cja i do której inwestor posiada tytuł prawny; 

16) dopuszcza się wprowadzenie zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulic lokalnych KD-L o 

minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 15,0m; 

17) wprowadza się obsługę publicznym transportem autobusowym w liniach rozgraniczających ulic: 1KD-

S, Białołęckiej (2KD-G, 2KD-L), Nowo-Białołęckiej (2KD-G), Płochocińskiej (1KD-G), Inowłodzkiej (2KD-Z) 

oraz Nowo-Kowalskiego (3KD-Z); 

18) dopuszcza się wprowadzenie publicznego transportu autobusowego w ulicach: Echa Leśne (6KD-L), 

Juranda ze Spychowa (5KD-L) oraz Wielkiego Dębu (10KD-L) po dostosowaniu parametrów jezdni tych 

ulic do ruchu autobusowego. 

§ 12. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury, w tym: 

1) ustala się obsługę istniejącego i nowego zainwestowania z miejskich systemów infrastruktury tech-

nicznej; 

2) ustala się prowadzenie przewodów podstawowej sieci infrastruktury technicznej w pasach ulicznych, tj. 

w terenach zawartych między liniami rozgraniczającymi ulic publicznych; 

3) w przypadku braku możliwości prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny dróg publicz-

nych i wewnętrznych, dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny przezna-

czone na inne cele, po zawarciu odpowiedniej umowy pomiędzy inwestorem a właścicielem terenu; 

4) ustala się utrzymanie w nowo projektowanych ulicach obszarów zabezpieczających możliwość budowy 

kanalizacji systemu rozdzielczego, przewodów wodociągowych, wodociągu rozbiorczego, gazociągu 

średniego ciśnienia, kabli elektroenergetycznych SN i NN, kanalizacji telefonicznej – poza jezdniami 

oraz ustala się realizację przyłączy do działek budowlanych; 



5) ustala się zachowanie istniejących podziemnych przewodów sieci infrastruktury technicznej oraz do-

puszcza się ich przebudowę w przypadku, gdy kolidują z projektowaną zabudową, obiektami i zago-

spodarowaniem terenu; 

6) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej takich jak: stacje transformatorowe 

15/0,4kV, przepompownie ścieków sanitarnych oraz deszczowych na podstawie opracowań technicz-

nych na całym obszarze objętym planem pod warunkiem, że ewentualna uciążliwość tych obiektów nie 

będzie wykraczać poza granice inwestycji; 

7) w zakresie odprowadzania ścieków i wód opadowych: 

a) ustala się objęcie obszaru planu systemem kanalizacji rozdzielczej, dla całego obszaru planu ustala 

się odprowadzanie ścieków poprzez włączenia lokalnych sieci do kolektorów głównych miejskiej 

kanalizacji rozdzielczej, 

b) ustala się pełną obsługę w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych, 

c) dopuszcza się realizację przewodów kanalizacji sanitarnej pod jezdniami, 

d) dla terenów ulic ekspresowych, ulic głównych i ulic zbiorczych, dla obiektów usługowych oraz ma-

gazynowo-składowych z utwardzonymi placami postojowymi lub manewrowymi oraz dla parkin-

gów o powierzchni większej niż 0,1ha ustala się obowiązek podczyszczenia wód opadowych do po-

ziomu wymaganego przez przepisy odrębne przed odprowadzaniem ich do kanalizacji deszczowej 

bądź do gruntu, jeśli warunki gruntowe na to pozwalają, 

e) do czasu zrealizowania sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się możliwość odprowadzania wód 

opadowych z utwardzonych terenów ulic do gruntu poprzez system studni chłonnych, 

f) dla zabudowy mieszkaniowej oraz terenów zieleni ustala się obowiązek indywidualnego zagospoda-

rowania wód opadowych w granicach własnej działki, poprzez ich gromadzenie i stopniowe roz-

sączkowanie do gruntu w szczególności w rejonach, gdzie poziom wód gruntowych jest niższy niż 

1,5m od poziomu terenu lub odprowadzenie do wód powierzchniowych po uzyskaniu zgody właści-

ciela cieku wodnego, 

g) w okresie przejściowym do czasu powstania kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczel-

nych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, pod warunkiem spełnienia wymogów za-

wartych w przepisach odrębnych, 

h) realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej szeregowej możliwa jest jedy-

nie w oparciu o miejską sieć kanalizacji sanitarnej, 

i) wskazuje się rejony lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych, zgodnie z rysunkiem planu; do-

puszcza się inne lokalizacje pompowni w przypadku braku możliwości technicznych i własnościo-

wych do realizacji we wskazanych lokalizacjach; 

8) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a) dla całego obszaru planu ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, 

b) ustala się pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę na cele użytkowe i przeciwpożarowe, 

c) do czasu realizacji pełnej sieci przesyłowej, dopuszcza się pobór wody z lokalnych ujęć podziem-

nych, przy czym ustala się przyłączenie do sieci miejskiej niezwłocznie po jej zrealizowaniu, 

d) dopuszcza się wykonywanie ujęć podziemnych z utworów oligoceńskich na potrzeby ogólnodo-

stępnych punktów czerpalnych; 

9) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a) ustala się zasilanie budownictwa mieszkaniowego i usług w gaz poprzez sieci średniego ciśnienia, 

b) ustala się pełne pokrycie zapotrzebowania na gaz przewodowy dla wszystkich odbiorców zarówno 

na cele bytowo-gospodarcze, jak i cele grzewcze, 

c) sieci i urządzenia gazowe powinny być realizowane zgodnie z warunkami określonymi w rozporzą-

dzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe; 

10) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

a) dopuszcza się obsługę obszaru poprzez miejską sieć ciepłowniczą oraz realizację magistrali i prze-

wodów ciepłowniczych w liniach rozgraniczających ulic, 



b) ustala się zasilenie w ciepło zabudowy mieszkaniowej i usługowej znajdującej się poza zasięgiem 

miejskiej sieci cieplnej w oparciu o źródła lokalne oparte głównie o gaz ziemny bez wprowadzania 

systemu zdalczynnego, 

c) dopuszcza się stosowanie do ogrzewania alternatywnych nośników energetycznych, takich jak olej 

lekki, gaz płynny, energia elektryczna, 

d) rekomenduje się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; 

11) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

a) ustala się zasilanie w energię elektryczną z miejskiego systemu energetycznego, 

b) ustala się pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną; 

c) ustala się zachowanie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 220kV i 110kV 

przebiegających w obszarze planu, z wyjątkiem odcinka istniejącej linii zgodnie z ppkt d); postuluje 

się sukcesywne kablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych WN w sposób i na warun-

kach uzgodnionych z zarządcami sieci, 

d) nakazuje się likwidację odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV między słupami usy-

tuowanymi na działkach o nr ew. 61 i 25/4 z obrębu 4-07-04 i przełożenie jej jako kablowej, zgodnie z 

rysunkiem planu na tereny wzdłuż Kanału Bródnowskiego, oznaczone jako 2 i 3KP/ZP, 

e) ustala się przeniesienie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 

SN 15kV w granice linii rozgraniczających ulic publicznych i ich skablowanie oraz likwidację istnieją-

cych słupowych stacji transformatorowych, 

f) zabrania się lokalizowania na obszarze planu nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych 

wysokiego i średniego napięcia oraz słupowych stacji transformatorowych, 

g) ustala się zachowanie istniejących wnętrzowych stacji transformatorowych 15/0,4kV oraz lokalizację 

nowych wnętrzowych stacji transformatorowych (wolnostojących i wbudowanych) w rejonach 

wskazanych na rysunku planu, dopuszcza się lokalizację nowych dodatkowych wnętrzowych stacji 

transformatorowych 15/0,4kV w zależności od potrzeb; 

12) w zakresie dostępu do telefonicznych połączeń kablowych: 

a) ustala się pełne pokrycie potrzeb na łącza telefoniczne za pomocą właściwej infrastruktury technicz-

nej, 

b) ustala się kablowe rozprowadzenie linii abonenckich; 

13) w zakresie lokalizacji obiektów nadawczych telekomunikacji bezprzewodowej tj. stacji telefonii komór-

kowej i usług szerokopasmowych o charakterze lokalnym, świadczących usługi dla terenu objętego 

planem: 

a) dopuszcza się lokalizację wolnostojących stacji przekaźnikowych (w tym telefonii komórkowej) na 

terenach 1 i 2P-S/U, 1U/Z, 3U/Z i 16MN/U, 

b) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizację stacji przekaźnikowych na innych terenach 

z wyłączeniem zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej, 

c) nakazuje się lokalizowanie stacji telefonii komórkowej obsługiwanych przez różnych operatorów na 

jednej konstrukcji masztowej, dopuszcza się konstrukcje wieżowe wolnostojące lub montowane na 

budynkach, 

d) zakazuje się lokalizacji miejsca mocowania anten w odległości mniejszej niż 50m od pomieszczeń 

mieszkalnych i związanych ze stałym pobytem ludzi, 

e) ustala się maksymalną wysokość nadajników - 30,0m ponad poziomem terenu; 

14) w zakresie gospodarki odpadami stałymi: 

a) ustala się wywożenie odpadów stałych wytwarzanych na obszarze planu w sposób zorganizowany 

na wyznaczone dla miasta tereny składowania lub utylizacji śmieci, 

b) ustala się selektywną zbiórkę odpadów stałych, gromadzonych na działce własnej i w miejscach 

wskazanych przez organy gminy, do czasu ich wywozu, 

c) ustala się obowiązek wyposażenia nieruchomości w urządzenia oraz miejsca służące do zbierania 

odpadów stałych, w tym zbieranych selektywnie, dopuszcza się wyposażenie kilku nieruchomości, 



sąsiadujących ze sobą we wspólne urządzenia służące do zbierania odpadów, nakazuje się zbieranie 

odpadów na terenach nieruchomości zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzyma-

nia czystości i porządku w gminie, 

d) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń do zbierania lub segregacji odpadów (kosze, pojemniki) na te-

renach ulic publicznych KD, ciągów pieszo-jezdnych KP-J oraz ulic wewnętrznych. 

§ 13. Ustala się zasady i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: 

1) w przypadku istniejącego zagospodarowania terenu niezgodnego z ustalonym w planie dopuszcza się 

użytkowanie terenów zgodnie ze stanem istniejącym do czasu ich zagospodarowania zgodnie z przezna-

czeniem określonym w planie; 

2) zakazuje się tymczasowego zagospodarowywania obiektami kubaturowymi terenów przeznaczonych 

pod komunikację publiczną – ulice publiczne KD i ciągi pieszo-jezdne KP-J; 

3) zakazuje się wznoszenia obiektów tymczasowych na terenach przeznaczonych pod pozostałe funkcje 

publiczne – na terenach 1U-Op/U-Z/U-K/US/U-p, 1U-O/US, 1ZPp, 1 do 4ZI, 1 i 2ZI/ZP, 1ZI/KD-P, 1 do 

4KP/ZP i 6 do 10KP/ZP oraz 1 do 3KP/KD-r. 

§ 14. Ustala się stawki procentowe służące naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nie-

ruchomości w związku z uchwaleniem planu, pobieranej w razie zbycia nieruchomości, w ciągu pięciu lat 

od dnia uchwalenia, w wysokości: 

1) dla terenów usług U, terenów usług z towarzyszącą zabudową mieszkaniową U/MN, dla terenów zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami MN/U, terenów zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami MW/U – 20%; 

2) dla terenów usług w zieleni U/Z, terenów usług w zieleni z towarzyszącą zabudową mieszkaniową 

U/Z/MN, dla terenów zabudowy mieszkaniowej MN – 10%; 

3) dla terenów składowania i magazynowania oraz baz z usługami P-S/U – 30%; 

4) dla terenów przeznaczonych pod funkcje publiczne: 

 terenów usług oświaty – przedszkole, usług zdrowia, usług kultury oraz usług sportu i rekreacji z to-

warzyszącymi usługami związanymi z funkcjami publicznymi o zasięgu lokalnym U-Op/U-Z/U-K/US/U-

p, – 1%; 

 terenów usług oświaty oraz usług sportu i rekreacji U-O/US – 1%; 

 terenów zieleni publicznej urządzonej ZPp – 1%; 

 terenów zieleni izolacyjnej ZI – 1%; 

 terenów zieleni izolacyjnej oraz zieleni publicznej urządzonej ZI/ZP – 1%; 

 terenów zieleni izolacyjnej z towarzyszącymi parkingami ZI/KD-P – 1%; 

 terenów przeznaczonych pod drogi publiczne KD – 1%; 

 terenów ciągów-pieszo jezdnych KP-J – 1%; 

 terenów ciągów pieszych oraz zieleni publicznej urządzonej KP/ZP – 1%; 

 terenów ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych KP/KD-r – 1%; 

5) dla terenów ogródków działkowych ZD – 1%; 

6) dla terenów wód powierzchniowych WS – 1%; 

7) dla terenów dróg wewnętrznych – stawka, jak dla terenów, które ta droga obsługuje, zgodnie z określo-

nym w planie przeznaczeniem. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 15. Dla terenów usług 1 do 3U i 6 do 10U 

 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1. Przeznaczenie terenu 1) podstawowe: tereny usług nieuciążliwych wraz z zapleczami (dojścia, 

podjazdy, garaże, parkingi, elementy infrastruktury technicznej), przy 

czym funkcje chronione, jak usługi oświaty i zdrowia dopuszcza się jedy-

nie poza strefą potencjalnego oddziaływania linii elektroenergetycznych 



wysokiego napięcia oraz w odległości co najmniej 100,0 m od linii roz-

graniczających ulic głównych KD-G oraz 50,0 m od linii rozgraniczających 

ulic zbiorczych KD-Z; 

2) dopuszczone: tereny urządzonej zieleni towarzyszącej (wysokiej i niskiej), 

drogi wewnętrzne KDW. 

2. Warunki zabudowy i zagospodaro-

wania terenu oraz zasady ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego 

1) minimalna wielkość nowych działek: 1200 m2; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 

a) dla terenów 1U, 10U – 30%, 

b) dla terenów 2-3U, 6U, 9U – 15%, 

c) dla terenów 7-8U – 40%; 

3) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 

- dla wszystkich terenów zabudowy – 1,0; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

a) dla terenów 1U, 10U – 70%, 

b) dla terenów 2-3U, 6U, 9U – 85%, 

c) dla terenów 7-8U – 60%; 

5) wysokość zabudowy: 

- minimalna 5,0 m (nie dotyczy garaży), maksymalna 12,0 m, z wyjąt-

kiem masztów stacji przekaźnikowych o maksymalnej wysokości 

30,0m; 

6) linie zabudowy obowiązujące na terenach 2-3U i 6U zgodnie z rysunkiem 

planu, w odległości: 

- na terenach 2-3U – 5,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 8KD-L, 

- na terenie 6U – 8,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 8KD-L; 

7) linie zabudowy nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu, w odległo-

ści minimum: 

- 5,0 m od linii rozgraniczających ulic KD-G, 

- 5,0 m od linii rozgraniczających ulic KD-Z, KD-L, KD-D oraz ciągów 

pieszo-jezdnych KP-J, 

- 5,0 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych KDW, 

- 5,0 m od linii rozgraniczających terenów ZI oraz KP/ZP; 

8) kształtowanie dachów zgodnie z § 5 pkt 1 ppkt j) uchwały; 

9) kolorystyka elewacji zgodnie z § 5 pkt 1 ppkt k) uchwały; 

10) ochrona i kształtowanie zieleni zgodnie z § 6 pkt 3 ppkt a) do g) uchwały; 

11) ogrodzenia zgodnie z § 5 pkt 2 ppkt a) i c) uchwały; 

12) reklamy dopuszczone zgodnie z § 5 pkt 3 uchwały. 

3. Szczególne warunki zagospodaro-

wania terenu oraz ograniczenia w 

użytkowaniu 

1) dopuszcza się niezbędne dla obsługi zabudowy urządzenia infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej; 

2) w strefach potencjalnego oddziaływania linii wysokiego napięcia 220kV i 

110kV warunki zagospodarowania terenu zgodnie z § 6 pkt 8 uchwały; 

3) dopuszcza się nie oznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne w ra-

mach wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenów zgodnie z § 11 pkt 

7 do 9 uchwały; 

4) nakazuje się zapewnienie miejsc do segregacji odpadów na każdej nieru-

chomości; 

5) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych zgodnie z § 11 pkt 14, 15 

uchwały. 

4. Zasady obsługi terenu w infrastruk-

turę techniczną 

1) zasilanie w energię elektryczną z miejskiego systemu za pośrednictwem 

rozdzielni 15kV, zgodnie z § 12 pkt 11 uchwały; 

2) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, zgodnie z § 12 pkt 8 

uchwały; 

3) odprowadzenie ścieków i wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacyj-

nej w oparciu o kolektory kanalizacji rozdzielczej, zgodnie z § 12 pkt 7 

uchwały; 

4) zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej, zgodnie z § 12 pkt 9 uchwa-

ły; 

5) zaopatrzenie w ciepło zgodnie z § 12 pkt 10 uchwały; 

6) obsługa telekomunikacyjna zgodnie z § 12 pkt 12, 13 uchwały. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej 1) zjazdy na tereny: 



terenu - z ulic KD-L, KD-D oraz z pasów serwisowych ulicy 2KD-G, 

- zakaz zjazdów bezpośrednio z ulic KD-G oraz ograniczenie zjazdów z 

KD-Z; 

2) wskaźniki minimalnej liczby miejsc parkingowych zgodnie z § 11 pkt 14; 

3) ustala się obowiązek realizacji ww. miejsc parkingowych na działce, do 

którego inwestor posiada tytuł prawny w ramach danej inwestycji. 

6. Warunki tymczasowego zagospo-

darowania terenu 

1) dopuszczenie wznoszenia tymczasowych obiektów kubaturowych zgod-

nie z § 13 uchwały. 

7. Stawki procentowe od wzrostu 

wartości nieruchomości 

1) 20%, zgodnie z § 14 uchwały. 

 

§ 16. Dla terenów usług w zieleni 1 i 2U/Z 

 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1. Przeznaczenie terenu 1) podstawowe: tereny usług nieuciążliwych wraz z zapleczami (dojścia, 

podjazdy, garaże, zieleń towarzysząca, parkingi, elementy infrastruktury 

technicznej) oraz z urządzoną zielenią towarzyszącą (wysoką i niską); przy 

czym funkcje chronione, jak usługi oświaty i zdrowia dopuszcza się jedy-

nie poza strefą potencjalnego oddziaływania linii elektroenergetycznych 

wysokiego napięcia oraz w odległości co najmniej 100,0 m od linii roz-

graniczających ulic głównych KD-G oraz 50,0 m od linii rozgraniczających 

ulic zbiorczych KD-Z; 

2) dopuszczone: usługi sportu i rekreacji na terenie 1U/Z wraz z zapleczami 

(dojścia, podjazdy, parkingi, elementy infrastruktury technicznej), stacje 

przekaźnikowe na terenach: 1U/Z, drogi wewnętrzne KDW. 

2. Warunki zabudowy i zagospodaro-

wania terenu oraz zasady ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego 

1) minimalna wielkość nowych działek: 2000 m2; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 70%; 

3) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 

- dla wszystkich terenów zabudowy – 0,6; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30%; 

5) wysokość zabudowy: 

 minimalna 5,0 m (nie dotyczy garaży), maksymalna 12,0 m, z wyjąt-

kiem masztów stacji przekaźnikowych o maksymalnej wysokości 30,0 

m; 

6) linie zabudowy nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu, w odległo-

ści minimum: 

 5,0 m od linii rozgraniczających ulic KD-Z, KD-D, 

 5,0 m od linii rozgraniczających terenów ZI/ZP oraz KP/KD-r, 

 dla terenu 2U/Z 

 5,0 m od linii rozgraniczających terenów KP/ZP; 

7) kształtowanie dachów zgodnie z § 5 pkt 1 ppkt j) uchwały; 

8) kolorystyka elewacji zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 ppkt k) uchwały; 

9) ochrona i kształtowanie zieleni zgodnie z § 6 pkt 3 ppkt a) do g) uchwały; 

10) ogrodzenia zgodnie z § 5 pkt 2 ppkt a) i c) uchwały; 

11) reklamy dopuszczone zgodnie z § 5 pkt 3 uchwały. 

3. Szczególne warunki zagospodaro-

wania terenu oraz ograniczenia w 

użytkowaniu 

1) dopuszcza się niezbędne dla obsługi zabudowy urządzenia infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej; 

2) w strefie potencjalnego oddziaływania linii wysokiego napięcia 110kV 

warunki zagospodarowania terenu zgodnie z § 6 pkt 8 uchwały; 

3) dopuszcza się nie oznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne w ra-

mach wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenów, zgodnie z § 11 

pkt 7 do 9 uchwały; 

4) nakazuje się zapewnienie miejsc do segregacji odpadów na każdej nieru-

chomości; 

5) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych zgodnie z § 11 pkt 14, 15 

uchwały. 

4. Zasady obsługi terenu w infrastruk-

turę techniczną 

1) zasilanie w energię elektryczną z miejskiego systemu za pośrednictwem 

rozdzielni 15kV, zgodnie z § 12 pkt 11 uchwały; 

2) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, zgodnie z § 12 pkt 8 

uchwały; 



3) odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej w oparciu o 

kolektory kanalizacji rozdzielczej, zgodnie z § 12 pkt 7 uchwały; odprowa-

dzenie wód opadowych zgodnie z § 12 pkt 7 ppkt d) i f); 

4) zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej, zgodnie z § 12 pkt 9 uchwa-

ły; 

5) zaopatrzenie w ciepło zgodnie z § 12 pkt 10 uchwały; 

6) obsługa telekomunikacyjna zgodnie z § 12 pkt 12, 13 uchwały. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej 

terenu 

1) zjazdy na tereny: 

 z ulic 1KD-Z, 2KD-Z, 26KD-D oraz 27KD-D; 

2) wskaźniki minimalnej liczby miejsc parkingowych zgodnie z § 11 pkt 14; 

3) ustala się obowiązek realizacji ww. miejsc parkingowych na działce, do 

którego inwestor posiada tytuł prawny w ramach danej inwestycji. 

6. Warunki tymczasowego zagospo-

darowania terenu 

1) dopuszczenie wznoszenia tymczasowych obiektów kubaturowych zgod-

nie z § 13 uchwały. 

7. Stawki procentowe od wzrostu 

wartości nieruchomości 

1) 10%, zgodnie z § 14 uchwały. 

 

§ 17. Dla terenów usług z towarzyszącą zabudową mieszkaniową 1 do 5U/MN 

 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1. Przeznaczenie terenu 1) podstawowe: tereny usług nieuciążliwych z wyjątkiem funkcji chronio-

nych, jak usługi oświaty i zdrowia, wraz z zapleczami (dojścia, podjazdy, 

garaże, parkingi, elementy infrastruktury technicznej); zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna wbudowana w obiekt usługowy lub wolnostoją-

ca (maksymalnie 2 lokale mieszkalne) stanowiąca nie więcej niż 50% 

powierzchni użytkowej całej zabudowy na poszczególnych działkach; 

2) dopuszczone: tereny urządzonej zieleni towarzyszącej zabudowie i zieleni 

izolacyjnej (wysokiej i niskiej), drogi wewnętrzne KDW. 

2. Warunki zabudowy i zagospodaro-

wania terenu oraz zasady ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego 

1) minimalna wielkość nowych działek: 1000 m2; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 30%; 

3) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 

 dla wszystkich terenów zabudowy – 1,0; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70%; 

5) wysokość zabudowy: 

 minimalna 5,0 m (nie dotyczy garaży), maksymalna 12,0 m; 

6) linie zabudowy nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu, w odległo-

ści minimum: 

 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni Trasy Toruńskiej, 

 5,0 m od linii rozgraniczających KD-Z, 

 5,0 m od linii rozgraniczających ulicy KD-S, 

 5,0 m od linii rozgraniczających ulic KD-L i KD-D, 

 5,0 m od linii rozgraniczających terenów KP/KD-r, 

 5,0 m od linii rozgraniczających KDW, 

 5,0 m od linii rozgraniczających terenów WS, 

 19,0 m od osi LWN 110 kV; 

7) zagospodarowanie terenu w strefie przylegającej do linii wysokiego 

napięcia, w granicach między nieprzekraczalnymi liniami zabudowy – 

do ustalenia z zarządzającym siecią elektroenergetyczną; 

8) kształtowanie dachów zgodnie z § 5 pkt 1 ppkt j) uchwały; 

9) kolorystyka elewacji zgodnie z § 5 pkt 1 ppkt k) uchwały; 

10) ochrona i kształtowanie zieleni zgodnie z § 6 pkt 3 ppkt a) do g) uchwały; 

11) ogrodzenia zgodnie z § 5 pkt 2 ppkt a) i c) uchwały; 

12) reklamy dopuszczone zgodnie z § 5 pkt 3 uchwały. 

3. Szczególne warunki zagospodaro-

wania terenu oraz ograniczenia w 

użytkowaniu 

1) dopuszcza się niezbędne dla obsługi zabudowy urządzenia infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej; 

2) w strefie potencjalnego oddziaływania linii wysokiego napięcia 110kV 

warunki zagospodarowania terenu zgodnie z § 6 pkt 8 uchwały; 

3) dopuszcza się nie oznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne w ra-

mach wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenów, zgodnie z § 11 



pkt 7 do 9 uchwały; 

4) nakazuje się zapewnienie miejsc do segregacji odpadów na każdej nieru-

chomości; 

5) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych zgodnie z § 11 pkt 14, 15 

uchwały. 

4. Zasady obsługi terenu w infrastruk-

turę techniczną 

1) zasilanie w energię elektryczną z miejskiego systemu za pośrednictwem 

rozdzielni 15kV, zgodnie z § 12 pkt 11 uchwały; 

2) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, zgodnie z § 12 pkt 8 

uchwały; 

3) odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej w oparciu o 

kolektory kanalizacji rozdzielczej, zgodnie z § 12 pkt 7 uchwały; odpro-

wadzenie wód opadowych zgodnie z § 12 pkt 7 ppkt d) i f); 

4) zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej, zgodnie z § 12 pkt 9 uchwa-

ły; 

5) zaopatrzenie w ciepło zgodnie z § 12 pkt 10 uchwały; 

6) obsługa telekomunikacyjna zgodnie z § 12 pkt 12, 13 uchwały. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej 

terenu 

1) zjazdy na tereny: 

 z ul. Artyleryjskiej (w granicach Trasy Toruńskiej poza granicami 

planu), 

 z ulic 11KD-L, 22KD-D, 24KD-D, 25KD-D, 28KD-D, z ul. Warzelniczej 

(poza granicami planu), 

 zakaz zjazdów z ulic KD-S oraz KD-Z; 

2) wskaźniki minimalnej liczby miejsc parkingowych zgodnie z § 11 pkt 14; 

3) ustala się obowiązek realizacji ww. miejsc parkingowych na działce, do 

którego inwestor posiada tytuł prawny w ramach danej inwestycji. 

6. Warunki tymczasowego zagospoda-

rowania terenu 

1) dopuszczenie wznoszenia tymczasowych obiektów kubaturowych zgod-

nie z § 13 uchwały. 

7. Stawki procentowe od wzrostu war-

tości nieruchomości 

1) 20%, zgodnie z § 14 uchwały. 

 

§ 18. Dla terenów usług w zieleni z towarzyszącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną 1 i 2U/Z/MN 

 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1. Przeznaczenie terenu 1) podstawowe: tereny usług nieuciążliwych (z wyjątkiem funkcji chronio-

nych, jak usługi oświaty, zdrowia) wraz z zapleczami (dojścia, podjazdy, 

garaże, parkingi, elementy infrastruktury technicznej), zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna wbudowana w obiekt usługowy lub wolnostoją-

ca, stanowiąca nie więcej niż 50% powierzchni użytkowej całej zabudowy 

na poszczególnych działkach, tereny urządzonej zieleni towarzyszącej 

(wysokiej i niskiej); 

2) dopuszczone: drogi wewnętrzne KDW. 

2. Warunki zabudowy i zagospodaro-

wania terenu oraz zasady ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego 

1) minimalna wielkość nowych działek: 1200 m2; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 70%; 

3) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 

 dla wszystkich terenów zabudowy – 0,6; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30%; 

5) wysokość zabudowy: 

 minimalna 5,0 m (nie dotyczy garaży), maksymalna 12,0 m; 

6) linie zabudowy nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu, w odległo-

ści minimum: 

 5,0 m od linii rozgraniczających ciągu pieszo-jezdnego KP-J, 

 5,0 m od linii rozgraniczających terenu KP/ZP; 

7) linie zabudowy od linii elektroenergetycznych, zgodnie z rysunkiem 

planu w odległości:19,0 m po obu stronach od osi linii WN 110kV; 

8) kształtowanie dachów zgodnie z § 5 pkt 1 ppkt j) uchwały; 

9) kolorystyka elewacji zgodnie z § 5 pkt 1 ppkt k) uchwały; 

10) ochrona i kształtowanie zieleni zgodnie z § 6 pkt 3 ppkt a) do g) uchwały; 

11) ogrodzenia zgodnie z § 5 pkt 2 ppkt a) i c) uchwały; 

12) reklamy dopuszczone zgodnie z § 5 pkt 3 uchwały. 



3. Szczególne warunki zagospodaro-

wania terenu oraz ograniczenia w 

użytkowaniu 

1) dopuszcza się niezbędne dla obsługi zabudowy urządzenia infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej; 

2) w strefie potencjalnego oddziaływania linii wysokiego napięcia 110kV 

warunki zagospodarowania terenu zgodnie z § 6 pkt 8 uchwały; 

3) dopuszcza się nie oznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne w ra-

mach wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenów, zgodnie z § 11 

pkt 7 do 9 uchwały; 

4) nakazuje się zapewnienie miejsc do segregacji odpadów na każdej nieru-

chomości; 

5) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych zgodnie z § 11 pkt 14, 15 

uchwały. 

4. Zasady obsługi terenu w infrastruk-

turę techniczną 

1) zasilanie w energię elektryczną z miejskiego systemu za pośrednictwem 

rozdzielni 15kV, zgodnie z § 12 pkt 11 uchwały; 

2) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, zgodnie z § 12 pkt 8 

uchwały; 

3) odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej w oparciu o 

kolektory kanalizacji rozdzielczej, zgodnie z § 12 pkt 7 uchwały; odpro-

wadzenie wód opadowych zgodnie z § 12 pkt 7 ppkt d) i f); 

4) zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej, zgodnie z § 12 pkt 9 uchwa-

ły; 

5) zaopatrzenie w ciepło zgodnie z § 12 pkt 10 uchwały; 

6) obsługa telekomunikacyjna zgodnie z § 12 pkt 12, 13 uchwały. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej 

terenu 

1) zjazdy na tereny: 

 z ulicy 5KD-D oraz z ciągu pieszo-jezdnego 4KP-J; 

2) wskaźniki minimalnej liczby miejsc parkingowych zgodnie z § 11 pkt 14; 

3) ustala się obowiązek realizacji ww. miejsc parkingowych na działce, do 

którego inwestor posiada tytuł prawny w ramach danej inwestycji. 

6. Warunki tymczasowego zagospoda-

rowania terenu 

1) dopuszczenie wznoszenia tymczasowych obiektów kubaturowych zgod-

nie z § 13 uchwały. 

7. Stawki procentowe od wzrostu war-

tości nieruchomości 

1) 10%, zgodnie z § 14 uchwały. 

 

§ 19. Dla terenu usług oświaty- przedszkole, usług zdrowia, usług kultury, usług sportu i rekreacji z towa-

rzyszącymi usługami związanymi z funkcjami publicznymi o znaczeniu lokalnym 1U-Op/U-Z/U-K/US/U-p 

 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1. Przeznaczenie terenu 1) podstawowe: tereny usług oświaty – przedszkole, tereny usług zdrowia – 

przychodnia, żłobek itp., tereny usług kultury, tereny usług sportu i re-

kreacji (możliwa realizacja jednej lub kilku z wymienionych funkcji) wraz 

z zapleczami (dojścia, podjazdy, parkingi, elementy infrastruktury tech-

nicznej); 

2) dopuszczone: tereny usług związanych z funkcjami publicznymi o zasię-

gu lokalnym stanowiące nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej 

wszystkich obiektów; tereny urządzonej zieleni towarzyszącej (wysokiej i 

niskiej). 

2. Warunki zabudowy i zagospodaro-

wania terenu oraz zasady ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego 

 

1) minimalna wielkość nowych działek: 2000 m2; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 40%; 

3) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: dla wszystkich tere-

nów zabudowy – 0,6; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

 dla usług oświaty – 30%, 

 dla usług zdrowia – 50%, 

 dla usług kultury – 50%, 

 dla usług sportu i rekreacji – 15%, 

 dla innych usług – 30%; 

5) wysokość zabudowy: 

 minimalna 5,0 m, maksymalna 12,0 m; 

6) linie zabudowy nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu, w odległo-

ści minimum: 

 5,0m od linii rozgraniczających ulic KD-L i KD-D, 



 5,0m od linii rozgraniczających terenów KP/ZP; 

7) linie zabudowy od linii elektroenergetycznych, zgodnie z rysunkiem 

planu w odległości: 

 19,0 m po obu stronach od osi linii WN 110kV, 

 5,0 m po obu stronach od osi linii WN 110kV w przypadku jej ska-

blowania; 

8) kształtowanie dachów zgodnie z § 5 pkt 1 ppkt j) uchwały; 

9) kolorystyka elewacji zgodnie z § 5 pkt 1 ppkt k) uchwały; 

10) ochrona i kształtowanie zieleni zgodnie z § 6 pkt 3 ppkt a) do g) uchwały; 

11) ogrodzenia zgodnie z § 5 pkt 2 ppkt a) i c) uchwały; 

12) reklamy dopuszczone zgodnie z § 5 pkt 3 uchwały. 

3. Szczególne warunki zagospodaro-

wania terenu oraz ograniczenia w 

użytkowaniu 

1) dopuszcza się niezbędne dla obsługi zabudowy urządzenia infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej; 

2) w strefie potencjalnego oddziaływania linii wysokiego napięcia 110kV 

warunki zagospodarowania terenu zgodnie z § 6 pkt 8 uchwały; 

3) dopuszcza się nie oznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne w ra-

mach wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenów, zgodnie z § 11 

pkt 7 do 9 uchwały; 

4) nakazuje się zapewnienie miejsc do gromadzenia i segregacji odpadów 

na każdej nieruchomości; 

5) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych zgodnie z § 11 pkt 14, 15 

uchwały. 

4. Zasady obsługi terenu w infrastruk-

turę techniczną 

1) zasilanie w energię elektryczną z miejskiego systemu za pośrednictwem 

rozdzielni 15kV, zgodnie z § 12 pkt 11 uchwały; 

2) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, zgodnie z § 12 pkt 8 

uchwały; 

3) odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej w oparciu o 

kolektory kanalizacji rozdzielczej, zgodnie z § 12 pkt 7 uchwały; odpro-

wadzenie wód opadowych zgodnie z § 12 pkt 7 ppkt d) i f); 

4) zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej, zgodnie z § 12 pkt 9 uchwa-

ły; 

5) zaopatrzenie w ciepło zgodnie z § 12 pkt 10 uchwały; 

6) obsługa telekomunikacyjna zgodnie z § 12 pkt 12, 13 uchwały. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej 

terenu 

1) zjazdy na teren: 

 z ulic 6KD-L i 8KD-D; 

2) wskaźniki minimalnej liczby miejsc parkingowych zgodnie z § 11 pkt 14; 

3) ustala się obowiązek realizacji ww. miejsc parkingowych na działce, do 

którego inwestor posiada tytuł prawny w ramach danej inwestycji. 

6. Warunki tymczasowego zagospoda-

rowania terenu 

1) dopuszczenie wznoszenia tymczasowych obiektów kubaturowych zgod-

nie z § 13 uchwały. 

7. Stawki procentowe od wzrostu war-

tości nieruchomości 

1) 1%, zgodnie z § 14 uchwały. 

 

§ 20. Dla terenu usług oświaty oraz usług sportu i rekreacji 1U-O/US 

 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1. Przeznaczenie terenu 1) podstawowe: tereny usług oświaty, tereny usług sportu i rekreacji – 

boiska wraz za zapleczami (dojścia, podjazdy, parkingi, elementy infra-

struktury technicznej); 

2) dopuszczone: tereny urządzonej zieleni towarzyszącej (wysokiej i niskiej); 

usługi nieuciążliwe, maksymalny udział powierzchni usługowych nie 

więcej niż 10% powierzchni użytkowej budynków. 

2. Warunki zabudowy i zagospodaro-

wania terenu oraz zasady ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego 

 

1) zakaz podziału działek na mniejsze; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 25%; 

3) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 

 dla usług oświaty – 0,6, 

 dla usług sportu – 0,3; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

 dla usług oświaty – 50%, 



 dla usług sportu – 15%; 

5) wysokość zabudowy: 

 minimalna 5,0 m, maksymalna 12,0 m; 

6) linie zabudowy nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu, w odle-

głości minimum: 

 5,0 m od linii rozgraniczającej ulicy KD-L oraz ciągu pieszo-jezdnego  

KP-J, 

 5,0 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych KDW; 

7) kształtowanie dachów zgodnie z § 5 pkt 1 ppkt j) uchwały; 

8) kolorystyka elewacji zgodnie z § 5 pkt 1 ppkt k) uchwały; 

9) ochrona i kształtowanie zieleni zgodnie z § 6 pkt 3 ppkt a) do g) uchwały; 

10) ogrodzenia zgodnie z § 5 pkt 2 ppkt a) i c) uchwały; 

11) reklamy dopuszczone zgodnie z § 5 pkt 3 uchwały. 

3. Szczególne warunki zagospodaro-

wania terenu oraz ograniczenia w 

użytkowaniu 

1) dopuszcza się niezbędne dla obsługi zabudowy urządzenia infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej; 

2) dopuszcza się nie oznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne w 

ramach wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenów, zgodnie z § 11 

pkt 7 do 9 uchwały; 

3) nakazuje się zapewnienie na terenie miejsca do gromadzenia i segregacji 

odpadów; 

4) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych zgodnie z § 11 pkt 14, 15 

uchwały. 

4. Zasady obsługi terenu w infrastruk-

turę techniczną 

1) zasilanie w energię elektryczną z miejskiego systemu za pośrednictwem 

rozdzielni 15kV, zgodnie z § 12 pkt 11 uchwały; 

2) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, zgodnie z § 12 pkt 

8 uchwały; 

3) odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej w oparciu o 

kolektory kanalizacji rozdzielczej, zgodnie z § 12 pkt 7 uchwały; odpro-

wadzenie wód opadowych zgodnie z § 12 pkt 7 ppkt d) i f); 

4) zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej, zgodnie z § 12 pkt 9 uchwa-

ły; 

5) zaopatrzenie w ciepło zgodnie z § 12 pkt 10 uchwały; 

6) obsługa telekomunikacyjna zgodnie z § 12 pkt 12, 13 uchwały. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej 

terenu 

1) zjazdy na teren: 

2) z ulicy 2KD-L oraz ciągu pieszo-jezdnego 5KP-J; 

3) wskaźniki minimalnej liczby miejsc parkingowych zgodnie z § 11 pkt 14; 

4) ustala się obowiązek realizacji ww. miejsc parkingowych na działce, do 

którego inwestor posiada tytuł prawny w ramach danej inwestycji. 

6. Warunki tymczasowego zagospoda-

rowania terenu 

1) zakaz wznoszenia tymczasowych obiektów kubaturowych zgodnie z § 13 

uchwały. 

7. Stawki procentowe od wzrostu war-

tości nieruchomości 

1) 1%, zgodnie z § 14 uchwały. 

 

§ 21. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 do 27MN, 30 do 36MN i 38 do 47MN 

 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1. Przeznaczenie terenu 1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wszystkich typów 

(wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa) wraz z zapleczami (dojścia, pod-

jazdy, podwórka, garaże, ogrody, elementy infrastruktury technicznej); 

2) dopuszczone: usługi nieuciążliwe wbudowane, maksymalny udział po-

wierzchni usług nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynku, w 

zasięgu strefy potencjalnego oddziaływania linii elektroenergetycznych 

wysokiego napięcia oraz na działkach bezpośrednio przylegających do 

ulicy 2KD-G dopuszcza się, aby zabudowa usługowa stanowiła do 100% 

powierzchni zabudowy, tereny urządzonej zieleni towarzyszącej (wyso-

kiej i niskiej), drogi wewnętrzne KDW. 

2. Warunki zabudowy i zagospodaro-

wania terenu oraz zasady ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego 

 

1) minimalna wielkość nowych działek: 

 do czasu uzbrojenia terenu w sieć wodociągową i kanalizacyjną dla 

jednego budynku zabudowy wolnostojącej – 800 m2 oraz dla jedne-

go segmentu zabudowy bliźniaczej – 500 m2, 



 po uzbrojeniu w sieć wodociągową i kanalizacyjną dla jednego bu-

dynku zabudowy wolnostojącej – 600 m2, dla jednego segmentu za-

budowy bliźniaczej – 400 m2 oraz dla jednego segmentu zabudowy 

szeregowej – 250 m2; 

2) ograniczenie długości zespołów zabudowy szeregowej do 4-ch segmen-

tów; 

3) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 50%; 

4) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 

 dla wszystkich terenów zabudowy – 0,6; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40%; 

6) wysokość zabudowy: 

 minimalna 5,0 m (nie dotyczy garaży), maksymalna 12,0 m; 

7) linie zabudowy nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu, w odle-

głości minimum: 

 5,0 m od linii rozgraniczających ulic KD-G, 

 5,0 m od linii rozgraniczających ulic KD-Z, KD-L, KD-D oraz ciągów 

pieszo-jezdnych KP-J, 

 5,0 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych KDW, 

 5,0 m od linii rozgraniczających terenów KP/ZP, ZI, z wyjątkiem tere-

nów 2,3 i 7MN, fragmentu 20MN dla których 10,0 m od linii rozgra-

niczających terenów KP/ZP; 

8) linie zabudowy od napowietrznych linii elektroenergetycznych, zgodnie 

z rysunkiem planu w odległości: 

 25,0 m po obu stronach od osi linii WN 220kV, 

 19,0 m po obu stronach od osi linii WN 110kV, 

 5,0 m po obu stronach od osi linii WN 220kV i 110kV w przypadku 

ich skablowania; 

9) kształtowanie dachów zgodnie z § 5 pkt 1 ppkt j) uchwały; 

10) kolorystyka elewacji zgodnie z § 5 pkt 1 ppkt k) uchwały; 

11) ochrona i kształtowanie zieleni zgodnie z § 6 pkt 3 ppkt a) do g) uchwały; 

12) ogrodzenia zgodnie z § 5 pkt 2 ppkt a) i c) uchwały; 

13) reklamy dopuszczone zgodnie z § 5 pkt 3 uchwały, 

14) ochrona obelisku upamiętniającego Bitwę pod Białołęką (zlokalizowa-

nego w rejonie posesji ul. Białołęka 231). 

3. Szczególne warunki zagospodaro-

wania terenu oraz ograniczenia w 

użytkowaniu 

1) dopuszcza się niezbędne dla obsługi zabudowy urządzenia infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej; 

2) w strefach potencjalnego oddziaływania linii wysokiego napięcia 220kV i 

110kV obowiązują warunki zagospodarowania terenu zgodnie z § 6 pkt 8 

uchwały; 

3) dopuszcza się drogi wewnętrzne nieoznaczone na rysunku planu w ra-

mach wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenów, zgodnie z § 11 

pkt 7 do 9 uchwały; 

4) nakazuje się zapewnienie miejsc do gromadzenia i segregacji odpadów 

dla każdej nieruchomości; 

5) miejsca parkingowe zgodnie z § 11 pkt 14, 15 uchwały. 

4. Zasady obsługi terenu w infrastruk-

turę techniczną 

1) zasilanie w energię elektryczną z miejskiego systemu za pośrednictwem 

rozdzielni 15kV, zgodnie z § 12 pkt 11 uchwały; 

2) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, zgodnie z § 12 pkt 

8 uchwały; 

3) odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej w oparciu o 

kolektory kanalizacji rozdzielczej, zgodnie z § 12 pkt 7 uchwały; odpro-

wadzenie wód opadowych zgodnie z § 12 pkt 7 ppkt d) i f); 

4) zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej, zgodnie z § 12 pkt 9 uchwa-

ły; 

5) zaopatrzenie w ciepło zgodnie z § 12 pkt 10 uchwały; 

6) obsługa telekomunikacyjna zgodnie z § 12 pkt 12, 13 uchwały. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej 

terenu 

1) zjazdy na tereny: 

 z ulic KD-L, KD-D, ciągów pieszo-jezdnych KP-J oraz pasów serwiso-

wych ulicy 2KD-G, 



 zakaz zjazdów bezpośrednio z ulic KD-G oraz ograniczenie z ulic KD-Z; 

2) wskaźniki minimalnej liczby miejsc parkingowych zgodnie z § 11 pkt 14; 

3) ustala się realizację ww. miejsc parkingowych w ramach danej inwesty-

cji, na działce, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

6. Warunki tymczasowego zagospoda-

rowania terenu 

1) dopuszczenie wznoszenia tymczasowych obiektów kubaturowych zgod-

nie z § 13 uchwały. 

7. Stawki procentowe od wzrostu war-

tości nieruchomości 

1) 10%, zgodnie z § 14 uchwały. 

 

§ 22. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami 2 do 30MN/U 

 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1. Przeznaczenie terenu 1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wszystkich typów 

(wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa), towarzyszące usługi nieuciążliwe 

wbudowane lub wolnostojące wraz z zapleczami (dojścia, podjazdy, par-

kingi, podwórka, garaże, ogrody, elementy infrastruktury technicznej); 

maksymalny udział powierzchni usługowych to 50% powierzchni użyt-

kowej; w zasięgu strefy potencjalnego oddziaływania linii elektroenerge-

tycznych wysokiego napięcia oraz na działkach bezpośrednio przylegają-

cych do ulicy 2KD-G dopuszcza się, aby zabudowa usługowa stanowiła 

do 100% powierzchni użytkowej zabudowy; 

2) dopuszczone: tereny urządzonej zieleni towarzyszącej (wysokiej i niskiej), 

drogi wewnętrzne KDW. 

2. Warunki zabudowy i zagospodaro-

wania terenu oraz zasady ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego 

1) minimalna wielkość nowych działek: 

 do czasu uzbrojenia terenu w sieć wodociągową i kanalizacyjną dla 

jednego budynku zabudowy wolnostojącej – 800 m2 oraz dla jedne-

go segmentu zabudowy bliźniaczej – 500 m2, 

 po uzbrojeniu w sieć wodociągową i kanalizacyjną dla jednego bu-

dynku zabudowy wolnostojącej – 600 m2, dla jednego segmentu za-

budowy bliźniaczej – 400 m2 oraz dla jednego segmentu zabudowy 

szeregowej – 250 m2; 

2) ograniczenie długości zespołów zabudowy szeregowej do 4-ch segmen-

tów; 

3) lokalizacja dominant architektoniczno-przestrzennych na terenach 

16MN/U i 17MN/U w miejscach wskazanych na rysunku planu; 

4) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 50%; 

5) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 

 dla wszystkich terenów zabudowy – 0,6; 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40%; 

7) wysokość zabudowy: 

 minimalna 5,0 m (nie dotyczy garaży), przy czym dla dominanty ar-

chitektoniczno-przestrzennej 15,0 m, 

 maksymalna 12,0 m, przy czym dla dominanty architektoniczno-

przestrzennej 18,0 m; 

8) linie zabudowy nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu, w odle-

głości minimum: 

 10,0 m od linii rozgraniczających ulicy KD-G dla terenu 6MN/U oraz 

5,0 m od linii rozgraniczających ulicy KD-G dla terenów 13MN/U, 14 

MN/U, 

 5,0 m od linii rozgraniczających ulic KD-Z, KD-L, KD-D oraz ciągów 

pieszo-jezdnych KP-J, 

 5,0 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych KDW, 

 5,0 m od linii rozgraniczających terenów KP/ZP, ZD, ZI/KD-P, z wyjąt-

kiem terenów 4 i 12MN/U, dla których 10,0 m od linii rozgraniczają-

cych terenów KP/ZP, 

 10,0 m od linii rozgraniczających terenów WS; 

9) linie zabudowy od napowietrznych linii elektroenergetycznych, zgodnie 

z rysunkiem planu w odległości: 

 25,0 m po obu stronach od osi linii WN 220kV, 

 19,0 m po obu stronach od osi linii WN 110kV, 



 5,0 m po obu stronach od osi linii WN 220kV i 110kV w przypadku 

ich skablowania; zakaz zabudowy pasów terenu przewidzianych na 

realizację kabla podziemnego linii elektroenergetycznej 110kV w ra-

mach wydzieleń: 5MN/U i 8MN/U; 

10) kształtowanie dachów zgodnie z § 5 pkt 1 ppkt j) uchwały; 

11) kolorystyka elewacji zgodnie z § 5 pkt 1 ppkt k) uchwały; 

12) ochrona i kształtowanie zieleni zgodnie z § 6 pkt 3 ppkt a) do g) uchwały; 

13) ogrodzenia zgodnie z § 5 pkt 2 ppkt a) i c) uchwały; 

14) reklamy dopuszczone zgodnie z § 5 pkt 3 uchwały. 

3. Szczególne warunki zagospodaro-

wania terenu oraz ograniczenia w 

użytkowaniu 

1) na terenie 16MN/U i 17MN/U wprowadzić dominanty architektoniczno-

przestrzenne o funkcji usługowej, stanowiące zakończenie osi widokowej 

wzdłuż ulicy 8KD-L, wysokość obiektów 15,0-18,0 m, obiekty powinny 

posiadać wyróżniające go walory architektoniczne; 

2) dopuszcza się niezbędne dla obsługi zabudowy urządzenia infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej; 

3) w strefach potencjalnego oddziaływania linii wysokiego napięcia 220kV i 

110kV warunki zagospodarowania terenu zgodnie z § 6 pkt 8 uchwały; 

4) dopuszcza się drogi wewnętrzne nieoznaczone na rysunku planu w ra-

mach wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenów, zgodnie z § 11 

pkt 7 do 9 uchwały; 

5) nakazuje się zapewnienie miejsc do gromadzenia i segregacji odpadów 

dla każdej nieruchomości; 

6) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych zgodnie z § 11 pkt 14, 15 

uchwały. 

4. Zasady obsługi terenu w infrastruk-

turę techniczną 

1) zasilanie w energię elektryczną z miejskiego systemu za pośrednictwem 

rozdzielni 15kV, zgodnie z § 12 pkt 11 uchwały; 

2) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, zgodnie z § 12 pkt 

8 uchwały; 

3) odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej w oparciu o 

kolektory kanalizacji rozdzielczej, zgodnie z § 12 pkt 7 uchwały; odpro-

wadzenie wód opadowych zgodnie z § 12 pkt 7 ppkt d) i f); 

4) zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej, zgodnie z § 12 pkt 9 uchwa-

ły; 

5) zaopatrzenie w ciepło zgodnie z § 12 pkt 10 uchwały; 

6) obsługa telekomunikacyjna zgodnie z § 12 pkt 12, 13 uchwały. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej 

terenu 

1) zjazdy na tereny: 

 z ulic KD-L, KD-D, ciągów pieszo-jezdnych KP-J oraz pasów serwiso-

wych ulicy 2KD-G, 

 zakaz zjazdów bezpośrednio z ulic KD-G oraz ograniczenie zjazdów z 

KD-Z; 

2) wskaźniki minimalnej liczby miejsc parkingowych zgodnie z § 11 pkt 14; 

3) ustala się obowiązek realizacji ww. miejsc parkingowych na działce, do 

którego inwestor posiada tytuł prawny w ramach danej inwestycji. 

6. Warunki tymczasowego zagospoda-

rowania terenu 

1) dopuszczenie wznoszenia tymczasowych obiektów kubaturowych zgod-

nie z § 13 uchwały. 

7. Stawki procentowe od wzrostu war-

tości nieruchomości 

1) 20%, zgodnie z § 14 uchwały. 

 

§ 23. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami 1 i 2MW/U 

 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1. Przeznaczenie terenu 1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z zapleczami 

(dojścia, podjazdy, parkingi, podwórka, garaże, ogrody, elementy infra-

struktury technicznej), towarzyszące usługi nieuciążliwe wbudowane, 

maksymalny udział powierzchni usługowych to 30% powierzchni użyt-

kowej zabudowy; 

2) dopuszczone: tereny urządzonej zieleni towarzyszącej (wysokiej i niskiej), 

drogi wewnętrzne KDW. 

2. Warunki zabudowy i zagospodaro-

wania terenu oraz zasady ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 30%; 

2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 



 dla wszystkich terenów zabudowy – 1,0; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50%; 

4) wysokość zabudowy: 

 minimalna 5,0 m (nie dotyczy garaży), maksymalna 12,0 m; 

5) linie zabudowy nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu, w odległo-

ści minimum: 

5,0 m od linii rozgraniczających ulic KD-Z i KD-D, 

5,0 m od linii rozgraniczających terenu KP/KD-r, 

10,0 m od linii rozgraniczających terenów WS; 

6) kształtowanie dachów zgodnie z § 5 pkt 1 ppkt j) uchwały; 

7) kolorystyka elewacji zgodnie z § 5 pkt 1 ppkt k) uchwały; 

8) ochrona i kształtowanie zieleni zgodnie z § 6 pkt 3 ppkt a) do g) uchwały; 

9) ogrodzenia zgodnie z § 5 pkt 2 ppkt a) i c) uchwały; 

10) reklamy dopuszczone zgodnie z § 5 pkt 3 uchwały. 

3. Szczególne warunki zagospodaro-

wania terenu oraz ograniczenia w 

użytkowaniu 

1) dopuszcza się niezbędne dla obsługi zabudowy urządzenia infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej; 

2) dopuszcza się drogi wewnętrzne nieoznaczone na rysunku planu w ra-

mach wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenów, zgodnie z § 11 

pkt 7 do 9 uchwały; 

3) nakazuje się zapewnienie miejsc do gromadzenia i segregacji odpadów 

dla każdej nieruchomości; 

4) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych zgodnie z § 11 pkt 14, 15 

uchwały. 

4. Zasady obsługi terenu w infrastruk-

turę techniczną 

1) zasilanie w energię elektryczną z miejskiego systemu za pośrednictwem 

rozdzielni 15kV, zgodnie z § 12 pkt 11 uchwały; 

2) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, zgodnie z § 12 pkt 8 

uchwały; 

3) odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej w oparciu o 

kolektory kanalizacji rozdzielczej, zgodnie z § 12 pkt 7 uchwały; odprowa-

dzenie wód opadowych zgodnie z § 12 pkt 7 ppkt d) i f); 

4) zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej, zgodnie z § 12 pkt 9 uchwa-

ły; 

5) zaopatrzenie w ciepło zgodnie z § 12 pkt 10 uchwały; 

6) obsługa telekomunikacyjna zgodnie z § 12 pkt 12, 13 uchwały. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej 

terenu 

1) zjazdy na tereny: 

 z ulic 25KD-D i 26KD-D oraz drogi serwisowej ulicy 3KD-Z; 

2) wskaźniki minimalnej liczby miejsc parkingowych zgodnie z § 11 pkt 14; 

3) ustala się obowiązek realizacji ww. miejsc parkingowych na działce, do 

którego inwestor posiada tytuł prawny w ramach danej inwestycji. 

6. Warunki tymczasowego zagospoda-

rowania terenu 

1) dopuszczenie wznoszenia tymczasowych obiektów kubaturowych zgod-

nie z § 13 uchwały. 

7. Stawki procentowe od wzrostu war-

tości nieruchomości 

1) 20%, zgodnie z § 14 uchwały. 

 

§ 24. Dla terenów składowania i magazynowania oraz baz z usługammi1 i 2P-S/U 

 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1. Przeznaczenie terenu 1) podstawowe: tereny przemysłowo-składowe, bazy, usługi nieuciążliwe (z 

wyjątkiem obiektów chronionych, jak usługi oświaty, zdrowia) wraz z za-

pleczami (dojścia, podjazdy, parkingi, elementy infrastruktury technicz-

nej); 

2) dopuszczone: stacja przekaźnikowa na terenie 2P-S/U, tereny urządzonej 

zieleni towarzyszącej (wysokiej i niskiej), drogi wewnętrzne KDW. 

2. Warunki zabudowy i zagospodaro-

wania terenu oraz zasady ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego 

 

1) minimalna wielkość nowych działek: 2000 m2; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 25%; 

3) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 

 dla wszystkich terenów – 1,0; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 75%; 

5) wysokość zabudowy: 



 minimalna 5,0 m (nie dotyczy garaży), maksymalna 12,0 m, z wyjąt-

kiem masztów stacji przekaźnikowej o maksymalnej wysokości 

30,0m; 

6) linie zabudowy nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu, w odległo-

ści minimum: 

 5,0 m od linii rozgraniczających ulic KD-S, KD-G, KD-L, KD-D, 

 5,0 m od linii rozgraniczających terenu 1ZPp; 

7) kształtowanie dachów zgodnie z § 5 pkt 1 ppkt j) uchwały; 

8) kolorystyka elewacji zgodnie z § 5 pkt 1 ppkt k) uchwały; 

9) ochrona i kształtowanie zieleni zgodnie z § 6 pkt 3 uchwały; 

10) ogrodzenia zgodnie z § 5 pkt 2 ppkt a) i c) uchwały; 

11) reklamy dopuszczone zgodnie z § 5 pkt 3 uchwały. 

3. Szczególne warunki zagospodaro-

wania terenu oraz ograniczenia w 

użytkowaniu 

1) dopuszcza się niezbędne dla obsługi zabudowy urządzenia infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej; 

2) dopuszcza się drogi wewnętrzne nieoznaczone na rysunku planu w ra-

mach wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenów, zgodnie z § 11 

pkt 7 do 9 uchwały; 

3) nakazuje się zapewnienie miejsc do gromadzenia i segregacji odpadów 

dla każdej nieruchomości; 

4) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych zgodnie z § 11 pkt 14, 15 

uchwały. 

4. Zasady obsługi terenu w infrastruk-

turę techniczną 

1) zasilanie w energię elektryczną z miejskiego systemu za pośrednictwem 

rozdzielni 15kV, zgodnie z § 12 pkt 11 uchwały; 

2) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, zgodnie z § 12 pkt 8 

uchwały; 

3) odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej w oparciu o 

kolektory kanalizacji rozdzielczej, zgodnie z § 12 pkt 7 uchwały; odprowa-

dzenie wód opadowych zgodnie z § 12 pkt 7 ppkt d) i f); 

4) zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej, zgodnie z § 12 pkt 9 uchwa-

ły; 

5) zaopatrzenie w ciepło zgodnie z § 12 pkt 10 uchwały; 

6) obsługa telekomunikacyjna zgodnie z § 12 pkt 13 uchwały. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej 

terenu 

1) zjazdy na teren: 

 z drogi serwisowej ulicy 1KD-S oraz z ulic 11KD-L, 22KD-D; 

2) wskaźniki minimalnej liczby miejsc parkingowych zgodnie z § 11 pkt 14; 

3) ustala się obowiązek realizacji ww. miejsc parkingowych na działce, do 

którego inwestor posiada tytuł prawny w ramach danej inwestycji. 

6. Warunki tymczasowego zagospoda-

rowania terenu 

1) dopuszczenie wznoszenia tymczasowych obiektów kubaturowych zgod-

nie z § 13 uchwały. 

7. Stawki procentowe od wzrostu war-

tości nieruchomości 

1) 30%, zgodnie z § 14 uchwały. 

 

§ 25. Dla terenu zieleni publicznej urządzonej – park 1ZPp 

 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1. Przeznaczenie terenu 1) podstawowe: tereny zieleni publicznej urządzonej – park osiedlowy z 

właściwym wyposażeniem (ławki, latarnie itp.); 

2) dopuszczone: place zabaw, tereny sportu i rekreacji, ścieżki rowerowe, 

usługi nieuciążliwe (wypożyczalnie sprzętu sportowego, kawiarnie itp.), 

maksymalny udział powierzchni usługowych nie więcej niż 5% całkowitej 

powierzchni terenu. 

2. Warunki zabudowy i zagospodaro-

wania terenu oraz zasady ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego 

1) wielkość nowych działek zgodnie z wydzieleniem na rysunku planu; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 75%; 

3) wysokość zabudowy: maksymalna 5,0 m; 

4) kolorystyka elewacji zgodnie z § 5 pkt 1 ppkt k) uchwały; 

5) ochrona i kształtowanie zieleni zgodnie z § 6 pkt 3 ppkt a) do g) uchwały; 

6) ogrodzenia zgodnie z § 5 pkt 2 ppkt a) i d) uchwały; 

7) zakaz wprowadzania reklam. 

3. Szczególne warunki zagospodaro-

wania terenu oraz ograniczenia w 

1) nakazuje się wprowadzenie ciągu pieszego na terenie zgodnie z rysun-

kiem planu; 



użytkowaniu 2) dopuszcza się niezbędne dla obsługi terenu urządzenia infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej; 

3) zakaz lokalizacji parkingów. 

4. Zasady obsługi terenu w infrastruk-

turę techniczną 

1) zgodnie z § 12 pkt 1do 3 oraz 5 do 12 uchwały. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej 

terenu 

1) wejścia na teren: z ulic KD-G, KD-Z, KD-L. 

6. Warunki tymczasowego zagospoda-

rowania terenu 

1) zakaz wznoszenia tymczasowych obiektów kubaturowych, zgodnie z § 13 

uchwały. 

7. Stawki procentowe od wzrostu war-

tości nieruchomości 

1) 1%, zgodnie z § 14 uchwały. 

 

§ 26. Dla terenów zieleni izolacyjnej 1 do 4ZI 

 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1. Przeznaczenie terenu 1) podstawowe: tereny zieleni izolacyjnej (zieleń wysoka i niska o gęstej 

strukturze stanowiąca barierę pyło- i dźwiękochłonną); 

2) dopuszczone: ścieżki piesze z właściwymi urządzeniami towarzyszącymi 

(ławki, latarnie) oraz ścieżki rowerowe (1ZI), na terenie 2 i 3ZI niekubatu-

rowe obiekty i urządzenia rekreacyjne oraz sportowe, na terenie 3ZI plac 

zabaw. 

2. Warunki zabudowy i zagospodaro-

wania terenu oraz zasady ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 75%; 

2) ochrona i kształtowanie zieleni zgodnie z § 6 pkt 3 ppkt a) do g) uchwały; 

3) ogrodzenia zgodnie z § 5 pkt 2 ppkt a) uchwały; 

4) reklamy zgodnie z § 5 pkt 3 ppkt b) uchwały. 

3. Szczególne warunki zagospodaro-

wania terenu oraz ograniczenia w 

użytkowaniu 

1) dopuszcza się niezbędne dla obsługi terenu urządzenia infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej; 

2) nakazuje się wprowadzenie ścieżek rowerowych zgodnie z rysunkiem 

planu, w szczególności projektowana ścieżka rowerowa po zachodniej 

stronie ul. Płochocińskiej na terenie 1 i 4ZI; 

3) zakaz lokalizacji parkingów. 

4. Zasady obsługi terenu w infrastruk-

turę techniczną 

1) zgodnie z § 12 pkt 1 do 3, 5, 7 do 8, 11 uchwały. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej 

terenu 

1) wejścia na tereny z ulic 1KD-G oraz 2KD-Z. 

6. Warunki tymczasowego zagospoda-

rowania terenu 

1) zakaz wznoszenia tymczasowych obiektów kubaturowych, zgodnie z § 13 

uchwały. 

7. Stawki procentowe od wzrostu war-

tości nieruchomości 

1) 1%, zgodnie z § 14 uchwały. 

 

§ 27. Dla terenów zieleni izolacyjnej oraz zieleni publicznej urządzonej 1 i 2ZI/ZP 

 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1. Przeznaczenie terenu 1) podstawowe: tereny zieleni izolacyjnej (zieleń wysoka i niska o gęstej 

strukturze stanowiąca barierę pyło- i dźwiękochłonną), tereny zieleni pu-

blicznej urządzonej z właściwym wyposażeniem (ławki, latarnie itp.); 

2) dopuszczone: niekubaturowe obiekty i urządzenia rekreacyjne oraz spor-

towe, infrastruktura związana z funkcją żeglugową Kanału Żerańskiego. 

2. Warunki zabudowy i zagospodaro-

wania terenu oraz zasady ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 75%; 

2) ochrona i kształtowanie zieleni zgodnie z § 6 pkt 3 ppkt a) do g) uchwały; 

3) ogrodzenia zgodnie z § 5 pkt 2 ppkt a) uchwały; 

4) zakaz wprowadzania reklam. 

3. 3. Szczególne warunki zagospoda-

rowania terenu oraz ograniczenia w 

użytkowaniu 

1) dopuszcza się niezbędne dla obsługi terenu urządzenia infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej; 

2) nakazuje się wprowadzenie ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszych 

zgodnie z rysunkiem planu, na terenie 2ZI/ZP; 

3) zakaz lokalizacji parkingów. 

4. Zasady obsługi terenu w infrastruk-

turę techniczną 

zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 do 3, 5, 7 do 8, 11 uchwały. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej 1) wejścia na tereny: 



terenu  z ulic 1KD-G, 2KD-G i 1KD-Z, 

 z terenu 1U/Z. 

6. Warunki tymczasowego zagospoda-

rowania terenu 

1) zakaz wznoszenia tymczasowych obiektów kubaturowych, zgodnie z § 13 

uchwały. 

7. Stawki procentowe od wzrostu war-

tości nieruchomości 

1) 1%, zgodnie z § 14 uchwały. 

 

§ 28. Dla terenu zieleni izolacyjnej z towarzyszącymi parkingami 1ZI/KD-P 

 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1. Przeznaczenie terenu 1) podstawowe: tereny zieleni izolacyjnej, parking publiczny z właściwym 

wyposażeniem (latarnie, elementy infrastruktury technicznej itp.). 

2. Warunki zabudowy i zagospodaro-

wania terenu oraz zasady ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 50%; 

2) ochrona i kształtowanie zieleni zgodnie z § 6 pkt 3 ppkt a) do g) uchwały; 

3) ogrodzenia zgodnie z § 5 pkt 2 ppkt a) i d) uchwały; 

4) reklamy zgodnie z § 5 pkt 3 ppkt b) uchwały. 

3. Szczególne warunki zagospodaro-

wania terenu oraz ograniczenia w 

użytkowaniu 

1) dopuszcza się niezbędne dla obsługi terenu urządzenia infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej. 

4. Zasady obsługi terenu w infrastruk-

turę techniczną 

1) zgodnie z § 12 pkt 1 do 3, 5, 7 do 8, 11 uchwały. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej 

terenu 

1) zjazd na teren: 

 z ulicy 25KD-D. 

6. Warunki tymczasowego zagospoda-

rowania terenu 

1) zakaz wznoszenia tymczasowych obiektów kubaturowych, zgodnie z § 13 

uchwały. 

7. Stawki procentowe od wzrostu war-

tości nieruchomości 

1) 1%, zgodnie z § 14 uchwały. 

 

§ 29. Dla terenów ogródków działkowych 1 i 2ZD 

 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1. Przeznaczenie terenu 1) podstawowe: tereny ogrodów działkowych wraz z zapleczem (dojścia, 

podjazdy, elementy infrastruktury technicznej itp.); 

2) dopuszczone: docelowo dopuszcza się przekształcenie tych terenów na 

tereny zieleni publicznej urządzonej – parki wraz z towarzyszącymi pla-

cami zabaw, terenami sportu i rekreacji, ścieżkami rowerowymi, usłu-

gami nieuciążliwymi (wypożyczalnie sprzętu sportowego, kawiarnie itp.), 

maksymalny udział powierzchni usługowych nie więcej niż 5% całkowitej 

powierzchni terenów. 

2. Warunki zabudowy i zagospodaro-

wania terenu oraz zasady ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 75%; 

2) ochrona i kształtowanie zieleni zgodnie z § 6 pkt 3 ppkt a) do g) uchwały; 

3) ogrodzenia zgodnie z § 5 pkt 2 ppkt a) i c) uchwały; 

4) reklamy zgodnie z § 5 pkt 3 ppkt b) uchwały. 

3. Szczególne warunki zagospodaro-

wania terenu oraz ograniczenia w 

użytkowaniu 

1) dopuszcza się realizację budynków gospodarczych, altanek, portierni itp. 

zabudowy związanej z funkcją podstawową, służącej rekreacji i czaso-

wemu pobytowi na terenach działkowych; maksymalna powierzchnia 

obiektu 25 m2 i nie więcej niż 1 kondygnacja z dachem; 

2) dopuszcza się niezbędne dla obsługi terenu urządzenia infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej; 

3) dopuszcza się drogi wewnętrzne nieoznaczone na rysunku planu w ra-

mach wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenów, zgodnie z § 11 

pkt 7 do 9 uchwały; 

4) nakazuje się zapewnienie na terenach miejsc do gromadzenia i segrega-

cji odpadów; 

5) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych zgodnie z § 11 pkt 14, 15 

uchwały. 

4. Zasady obsługi teren w infrastruktu-

rę techniczną 

1) zgodnie z § 12 pkt 1 do 3, 5, 7 do 8, 11 uchwały. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej 

terenu 

1) zjazdy na tereny: 

 z ulic 11KD-L i 25KD-D, 26KD-D, 



 z terenu 1ZI/KD-P; 

2) wskaźniki miejsc parkingowych zgodnie z § 11 pkt 14; 

3) ustala się obowiązek realizacji ww. miejsc parkingowych na terenach 

ogrodów działkowych w granicach linii rozgraniczających i na terenie 

1ZI/KD-P. 

6. Warunki tymczasowego zagospoda-

rowania terenu 

1) dopuszczenie wznoszenia tymczasowych obiektów kubaturowych zgod-

nie z § 13 uchwały. 

7. Stawki procentowe od wzrostu war-

tości nieruchomości 

1) 1%, zgodnie z § 14 uchwały. 

 

§ 30. Dla terenów wód powierzchniowych śródlądowych 1 do 6WS 

 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1. Przeznaczenie terenu 1) podstawowe: tereny wód powierzchniowych śródlądowych, drogi eks-

ploatacyjne wzdłuż cieków wodnych; 

2) dopuszczone: mosty z ruchem kołowym i pieszym oraz kładki dla pie-

szych, na terenie 1WS infrastruktura związana z funkcją żeglugową. 

2. Warunki zabudowy i zagospodaro-

wania terenu oraz zasady ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego 

1) zasady ochrony środowiska zgodnie z § 6 uchwały; 

2) ustala się realizację dróg eksploatacyjnych wzdłuż cieków wodnych dla 

ich obsługi technicznej, dotyczy terenów 3 do 6WS; 

3) ustala się zachowanie funkcji żeglugowej Kanału Żerańskiego oraz do-

stosowanie do jej wymogów wysokości mostów nad kanałem; 

4) zakaz wprowadzania ogrodzeń; 

5) zakaz stosowania reklam. 

3. Stawki procentowe od wzrostu war-

tości nieruchomości 

1) 1%, zgodnie z § 14 uchwały. 

 

§ 31. Dla terenów ciągów pieszych oraz zieleni publicznej urządzonej 1 do 4KP/ZP i 6 do 10KP/ZP 

 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1. Przeznaczenie terenu 1) podstawowe: tereny ciągów pieszych oraz zieleni publicznej urządzonej 

wraz z właściwym wyposażeniem (ławki, latarnie itp.), drogi eksploata-

cyjne wzdłuż cieków wodnych; 

2) dopuszczone: ścieżki rowerowe, infrastruktura miejska. 

2. Warunki zabudowy i zagospodaro-

wania terenu oraz zasady ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 

 dla terenów 1 do 4, 6KP/ZP – 25%, 

 dla terenów 7 do 10KP/ZP – 50%; 

2) ochrona i kształtowanie zieleni zgodnie z § 6 pkt 3 ppkt a) do g) uchwały; 

3) wprowadzenie drogi eksploatacyjnej mogącej pełnić funkcję ścieżki ro-

werowej wzdłuż Kanału Bródnowskiego; 

4) ogrodzenia zgodnie z § 5 pkt 2 ppkt b) uchwały; 

5) reklamy zgodnie z § 5 pkt 3 ppkt b) uchwały. 

3. Szczególne warunki zagospodaro-

wania terenu oraz ograniczenia w 

użytkowaniu 

1) dopuszcza się niezbędne dla obsługi terenu urządzenia infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej; 

2) na fragmentach terenów 2KP/ZP i 3KP/ZP wzdłuż Kanału Bródnowskiego 

ustala się przeprowadzenie skablowanej linii elektroenergetycznej 110kV, 

zgodnie z jej planowanym przebiegiem na rysunku planu; 

3) nakazuje się przeprowadzenie ciągów pieszych zgodnie z rysunkiem 

planu; 

4) w przypadku ciągów pieszych ze ścieżkami rowerowymi o szerokości 

równej lub mniejszej niż 3,0 m stosować rozwiązania jednoprzestrzenne 

(bez krawężników), zgodnie z § 2 pkt 22; 

5) ustala się szerokość terenów 2KP/ZP i 3KP/ZP na odcinku od 2KP-J do 

5KD-L na 10,0 m; na terenie 4KP/ZP przyległym do działek o nr ew. 8/7, 

7/7, 6/7, 5/18, 5/16 z obr. 4-07-07 - na 3 m, na pozostałych odcinkach 

zgodnie z rysunkiem planu –5 m; 

6) zakaz lokalizacji parkingów. 

4. Zasady obsługi terenu w infrastruk-

turę techniczną 

1) zgodnie z § 12 pkt 1 do 3, 5, 7 do 8, 11 uchwały. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej 1) wejścia na tereny i zjazdy na ciąg eksploatacyjny: 



terenu z ulic KD-Z, KD-L, KD-D oraz z ciągów pieszo-jezdnych KP-J. 

6. Warunki tymczasowego zagospoda-

rowania terenu 

1) zakaz wznoszenia tymczasowych obiektów kubaturowych, zgodnie z § 13 

uchwały. 

7. Stawki procentowe od wzrostu war-

tości nieruchomości 

1) 1%, zgodnie z § 14 uchwały. 

 

§ 32. Dla terenów ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych 1 do 3KP/KD-r 

 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1. Przeznaczenie terenu 1) podstawowe: tereny ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych z właści-

wym wyposażeniem (ławki, latarnie itp.); 

2) dopuszczone: drogi eksploatacyjne wzdłuż cieków wodnych, tereny zie-

leni publicznej urządzonej. 

2. Warunki zabudowy i zagospodaro-

wania terenu oraz zasady ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 25%; 

2) ochrona i kształtowanie zieleni zgodnie z § 6 pkt 3 ppkt a) do g) uchwały; 

3) ogrodzenia zgodnie z § 5 pkt 2 ppkt a) i b) uchwały; 

4) reklamy dopuszczone zgodnie z § 5 pkt 3 ppkt b) uchwały. 

3. Szczególne warunki zagospodaro-

wania terenu oraz ograniczenia w 

użytkowaniu 

1) dopuszcza się niezbędne dla obsługi terenu urządzenia infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej; 

2) nakazuje się przeprowadzenie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) w przypadku ciągów pieszych ze ścieżkami rowerowymi o szerokości 

równej lub mniejszej niż 3 m stosować rozwiązania jednoprzestrzenne 

(bez krawężników), zgodnie z § 2 pkt 22; 

4) zakaz lokalizacji parkingów. 

4. Zasady obsługi terenu w infrastruk-

turę techniczną 

1) zgodnie z § 12 pkt 1 do 3, 5, 7 do 8, 11 uchwały. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej 

terenu 

1) wejścia na tereny: 

 z ulic KD-Z, KD-D oraz ze ścieżki rowerowej wzdłuż Trasy Toruńskiej 

(poza granicami planu). 

6. Warunki tymczasowego zagospoda-

rowania terenu 

1) zakaz wznoszenia tymczasowych obiektów kubaturowych, zgodnie z § 13 

uchwały. 

7. Stawki procentowe od wzrostu war-

tości nieruchomości 

1) 1%, zgodnie z § 14 uchwały. 

 

§ 33. Ustalenia szczegółowe dla ulic: 

 

Symbol 

na planie 

Nazwa ulicy Klasa drogi, przekrój Szerokość w liniach rozgraniczających (m), 

zasady zagospodarowania dotyczące minimalnej 

szerokości jezdni, dróg serwisowych, komunikacji 

autobusowej, ścieżek rowerowych  

oraz towarzyszącej zieleni 

1KD-S ul. Trasa Toruńska 

(fragment węzła  

„Łabiszyńska”) 

ekspresowa, 

2 jezdnie po 3 pasy ruchu 

zmienna 101,0-132,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 2 x 10,5 m, 

z drogą serwisową (ul. Artyleryjska), 

z komunikacją autobusową, 

ze ścieżką rowerową, zgodnie z rysunkiem planu 

1KD-G ul. Płochocińska główna, 

2 jezdnie po 2 pasy ruchu 

zmienna 29,0-47,5 m, 

minimalna szerokość jezdni 2 x 6,0-9,0 m, 

z pasem zieleni pośrodku, 

z komunikacją autobusową 

2KD-G ul. Nowo-Białołęcka  

(na odcinku od 4KD-L  

do 1KD-G) ul. Białołęcka 

(na odcinku od Trasy 

Toruńskiej 1KD-S  

do 4KD-L) 

główna, 

1 jezdnia, 4 pasy ruchu lub 

2 jezdnie po 2 pasy ruchu 

zmienna 30,0-92,5 m, 

minimalna szerokość jezdni 14,0 m lub 2 x 7,0 m (w 

przypadku 2 jezdni), na fragmentach droga serwi-

sowa zgodnie z rysunkiem planu, 

dwupoziomowe skrzyżowanie z ul. Płochocińską, 

przejście mostowe nad Kanałem Żerańskim, 

częściowo ze szpalerem drzew po wschodniej stro-

nie, 



z komunikacją autobusową, 

ze ścieżką rowerową, zgodnie z rysunkiem planu 

1KD-Z ul. Proletariatczyków  

(na odcinku od 2KD-G  

do 2KD-L), ul. Białołęcka 

(na odcinku od 2KD-L  

do granicy planu) 

zbiorcza, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

zmienna 20,0 -64,0 m (plac manewrowy dla auto-

busów), 

minimalna szerokość jezdni 7,0 m, 

częściowo ze szpalerem drzew po jednej stronie, 

z komunikacją autobusową, 

na fragmencie ze ścieżką rowerową, zgodnie z 

rysunkiem planu 

2KD-Z ul. Inowłodzka na 

 odcinku od Kanału 

Bródnowskiego  

do 2KD-G 

zbiorcza, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

zmienna 20,0-30,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 7,0 m, 

ze szpalerem drzew po północnej stronie, częścio-

wo po obu stronach jezdni, 

z komunikacją autobusową, 

ze ścieżką rowerową, zgodnie z rysunkiem planu 

3KD-Z ul. Nowo-Kowalskiego 

na odcinku od Kanału 

Bródnowskiego do Trasy 

Toruńskiej 

zbiorcza, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

zmienna 20,0-40,0 m, 

na fragmencie z drogą serwisową, 

minimalna szerokość jezdni 7,0 m, 

przejście wiaduktem nad Trasą Toruńską, 

z komunikacją autobusową, 

ze ścieżką rowerową, zgodnie z rysunkiem planu 

1KD-L ul. Dobka z Oleśnicy od 

1KD-Z do Kanału  

Bródnowskiego 

lokalna, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

12,0 m, 

szerokość jezdni 6,0 m 

2KD-L ul. Białołęcka (na odcin-

ku od 1KD-Z do 4KD-L), 

ul. Juranda ze Spychowa 

(na odcinku od 4KD-L  

do 2KD-Z) 

lokalna, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

zmienna 12,0-20,0 m, 

minimalna szerokość jezdni na odcinku od 1KD-Z 

do 4KD-L - 7,0 m, na pozostałym odcinku 6,0 m, 

częściowo ze szpalerem drzew po wschodniej stro-

nie, 

z komunikacją autobusową, 

na fragmencie ze ścieżką rowerową, zgodnie z 

rysunkiem planu 

3KD-L bez nazwy lokalna, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

12,0 m, 

szerokość jezdni 6,0 m 

4KD-L ul. Białołęcka (na odcin-

ku od 2KD-G do 2KD-L) 

lokalna, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

zmienna 14,0-17,5 m, 

minimalna szerokość jezdni 7,0 m, 

z komunikacją autobusową 

5KD-L ul. Juranda ze Spychowa 

(na odcinku od 2KD-L  

do granicy planu) 

lokalna, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

zmienna 15,0-16,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 6,0 m, 

ze ścieżką rowerową, zgodnie z rysunkiem planu, 

dopuszcza się komunikację autobusową 

6KD-L ul. Echa Leśne od 5KD-L 

do 2KD-Z 

lokalna, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

15,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 6,0 m, 

dopuszcza się komunikację autobusową 

8KD-L bez nazwy od 2KD-G  

do 6KD-L 

lokalna, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

zmienna 12,0 - 31,0 m (poszerzenie przy skrzyżowa-

niu z 15KD-D 

szerokość jezdni 6,0 m, 

ciąg pieszy 

ze szpalerem drzew po jednej stronie 

9KD-L bez nazwy 

od 2KD-G do Kanału 

Bródnowskiego 

lokalna, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

12,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 6,0 m 

10KD-L ul. Wielkiego Dębu 

od 2KD-G do 6KD-L 

lokalna, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

15,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 6,0 m, 

ze szpalerami drzew po obu stronach; 

dopuszcza się komunikację autobusową 

11KD-L bez nazwy od 2KD-Z do 

Trasy Toruńskiej 

lokalna, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

12,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 6,0 m 



1KD-D bez nazwy od ul. Wa-

rzelniczej do ul. Dobka z 

Oleśnicy 1KD-L 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

10,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m 

2KD-D bez nazwy od 1KD-Z do 

1KD-D 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

10,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m 

3KD-D ul. Przydrożna 

(fragment) od 1KD-Z do 

4KD-L 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

zmienna 10,0-10,5 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m 

4KD-D ul. Przydrożna  

(fragment) od 3KD-D  

do 2KD-L 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

10,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m 

5KD-D ul. Przyjazna od 2KD-L 

do 3KP/ZP 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

zmienna 8,0-12,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0,m 

6KD-D ul. Zbyszka z Bogdańca, 

nowo projektowana od 

2KD-L do 6KD-L 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

10,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m 

7KD-D ul. Zbyszka z Bogdańca 

od 6KD-D do 8KD-L 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

10,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m 

8KD-D bez nazwy od 6KD-L  

do 9KD-D 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

10,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m 

9KD-D bez nazwy od 8KD-D  

do 9KD-L 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

10,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m 

10KD-D bez nazwy od 6KD-L  

do 9KD-D 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

10,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m 

11KD-D bez nazwy od 9KD-D  

do granicy planu 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

16,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m, 

ze szpalerem drzew po obu stronach 

12KD-D bez nazwy od 6KD-L  

do 9KD-D 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

10,5 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m 

15KD-D ul. Zbyszka z Bogdańca 

(na odcinku od 8KD-L do 

9KD-L) 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

10,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m 

16KD-D bez nazwy od 2KD-G  

do 2KD-L 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

8,5 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m 

17KD-D ul. Zbyszka z Bogdańca 

(na odcinku od 9KD-L do 

10KD-L) 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

zmienna 10,0-22,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m 

18KD-D bez nazwy od 17KD-D  

do 6KD-L 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

10,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m 

19KD-D bez nazwy 0d 21KD-D do 

6KD-L 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

10,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m 

20KD-D bez nazwy od 21 KD-D 

do 6KD-L 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

10,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m 

21KD-D ul. Ojca Aniceta od  

10 KD-L do 2KD-Z 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

zmienna 11,0-12,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m 

22KD-D bez nazwy od 1KD-S  

do 1KD-L 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

10,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m 

23KD-D ul. Kuszników od 11KD-L 

do 25KD-D 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

10,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m 

24KD-D ul. Kopijników od  

11KD-L do 25KD-D 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

10,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m 

25KD-D ul. Ojca Aniceta od  

2KD-Z do Trasy Toruń-

skiej 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

zmienna 10,0-11,5 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m 

26KD-D bez nazwy od 25KD-D  

do 3KD-Z 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

zmienna 10,0-28,5 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m 

27KD-D bez nazwy od 26Kd-D  

do 10KP/ZP 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

zmienna 10,0-12,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m 



28KD-D ul. Kopijników od od 

25KD-D do 3KD-Z 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

10,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m 

29KD-D bez nazwy od 6KD-L do 

9KD-D 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

9,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m 

30KD-D bez nazwy od 6KD-L do 

9KD-D 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

9,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m 

31KD-D ul. Danusi 

bez nazwy od 2KD-G  

do KD-L 

dojazdowa, 

1 jezdnia, 2 pasy ruchu 

zmienna 13,0-15,0 m, 

minimalna szerokość jezdni 5,0 m, z zachowaniem 

po jednej stronie pasa istniejących wartościowych 

drzew oraz utworzenie wokół nich strefy ochronnej 

zgodnie z § 6 pkt 3 ppkt f) uchwały, ze ścieżką rowe-

rową, zgodnie z rysunkiem planu 

1KP-J bez nazwy od 2KD-D do 

1KP/ZP 

ciąg pieszo-jezdny zmienna 10,0-12,0 m, 

ze szpalerem drzew po jednej stronie 

2KP-J bez nazwy od 2KD-L do 

2KP/ZP 

ciąg pieszo-jezdny zmienna 8,0-12,0 m 

3KP-J bez nazwy od 3KD-D ciąg pieszo-jezdny zmienna 7,0-12,0 m 

4KP-J ul. Zbożowa od 2KD-L do 

granicy planu 

ciąg pieszo-jezdny 6,0 m 

5KP-J bez nazwy od 2KD-L do 

6KD-L 

ciąg pieszo-jezdny zmienna 6,0-6,5 m 

9KP-J bez nazwy od 6KD-L ciąg pieszo-jezdny zmienna 7,0-10,0 m 

10KP-J bez nazwy od 6KD-L do 

9KD-D 

ciąg pieszo-jezdny 7,5 m 

11KP-J bez nazwy od 9KD-D do 

7KP/ZP 

ciąg pieszo-jezdny zmienna 10,0-14,0 m 

12KP-J bez nazwy od 6KD-L do 

2KD-L 

ciąg pieszo-jezdny zmienna 6,0-12,5 m 

13KP-J bez nazwy od 2KD-G do 

2KD-L 

ciąg pieszo-jezdny 9,0 m 

14KP-J ul. Toporczyków 

od 2KD-G do 2KD-L 

ciąg pieszo-jezdny zmienna 7,0-12,0 m 

15KP-J ul. Gryfitów od 2KD-G 

do 2KD-L 

ciąg pieszo-jezdny zmienna 6,0-8,0 m 

16KP-J bez nazwy od 2KD-L do 

21KD-D 

ciąg pieszo-jezdny zmienna 6,0-8,0 m 

17KP-J ul. Toporczyków od 2KD-

L do 21KD-D 

ciąg pieszo-jezdny 7,0 m 

18KP-J ul. Gryfitów od 2KD-L do 

21KD-D 

ciąg pieszo-jezdny zmienna 6,0-8,0 m 

 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 34. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie ni-

niejszego planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu. 

§ 35. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. 

§ 36. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stro-

nie internetowej urzędu m.st. Warszawy. 

§ 37. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 

Ligia Krajewska 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały nr LXXI/2230/2010 

Rady m.st. Warszawy 

z dnia 28 stycznia 2010r. 

 

Wykaz nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego osiedla Białołęka Wieś 

 

 
Lp. Data 

wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 

Nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 

zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu planu dla 

nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 

Prezydenta Miasta 

w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta uwagi 

Uwaga nieuwzględniona Uwaga 

uwzględniona 

Uwaga  

nieuwzględniona 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 

1. 17.06.08 Mirosław Janiszewski Składający uwagę wnoszą o nie 

poszerzanie ulicy Przyjaznej w 

sąsiedztwie ich posesji. 

działka nr ew. 48 

z obrębu 4-07-04 

11 - MN - zabudowa mieszkanio-

wa jednorodzinna wszystkich 

typów (wolno stojąca, bliźniacza i 

szeregowa) wraz z zapleczami 

(dojścia, podjazdy, podwórka, 

garaże, ogrody, elementy 

infrastruktury technicznej) z 

dopuszczeniem nieuciążliwych 

usług wbudowanych 

5 KD-D (ulica Przyjazna) – ulica 

dojazdowa o jednej jezdni i 2 

pasach ruchu o zmiennej 

szerokości w liniach rozgranicza-

jących (8-12 m). 

nie uwzględniona 

 

 nie uwzględniona 

 

 

2. 17.06.08 Marzena Figurska; Składająca uwagę sprzeciwia się 

poszerzeniu ul. Przyjaznej do 8,0 m 

gdyż przyjęta linia rozgraniczająca 

koliduje z jej budynkiem gospodar-

czym oraz szambem nowopowstają-

cego budynku. Składająca uwagę, 

proponuje szerokość drogi 

wynoszącą 5,5 m w liniach 

rozgraniczających. 

jw. jw. nie uwzględniona 

 

 nie uwzględniona 

 

 

3. 17.06.08 Stefan i Regina 

Janiszewscy. 

Składający uwagę wnoszą o nie 

poszerzanie ulicy Przyjaznej w 

sąsiedztwie ich posesji wnoszą o 

ustalenie szerokości drogi 

wynoszącą do 5,5 m w liniach 

rozgraniczających. 

jw. jw. jw.  jw.  

4. 17.06.08 Paweł Jabłoński Składający uwagę, nie zgadza się na 

realizację w ramach jego działki, 

przewidzianego w projekcie planu 

ciągu powiązań przyrodniczych o 

szerokości 10 m. 

działka nr ew. 5/18 

z obrębu 4-07-07 

4 KP/ZP- tereny ciągów pieszych 

oraz zieleni publicznej urządzonej 

wraz z właściwym wyposażeniem 

(ławki, latarnie itp.) z dopuszcze-

niem realizacji dróg eksploatacyj-

nych wzdłuż cieków wodnych i 

ścieżek rowerowych 

20 MN - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wszystkich typów 

(wolno stojąca, bliźniacza i 

szeregowa) wraz z zapleczami 

(dojścia, podjazdy, podwórka, 

garaże, ogrody, elementy 

infrastruktury technicznej) z 

dopuszczeniem nieuciążliwych 

usług wbudowanych. 

nie uwzględniona 

likwidacja (pas zawężony 

do 3,0 m) 

 nie uwzględniona 

likwidacja (pas 

zawężony do 3,0 m) 

 

5 23.06.08 Robert Kalinowski jw. działka nr ew. 5/16 

z obrębu 4-07-07 

jw. jw.  jw.  

6. 23.06.08 Władysław  

Jarzębowski 

Mirosław  

Kraśniewicki 

w imieniu  

mieszkańców 

ul. Gryfitów 

Składający uwagę, nie zgadzają się 

na określone w planie parametry ul. 

Gryfitów i wnoszą o jej zawężenie d 

o 6 m w liniach rozgraniczających. 

otoczenie ul. 

Gryfitów 

na odcinku od 

ul. o. Aniceta do 

Juranda ze 

Spychowa 

18 KP-J – ciąg pieszo – jezdny o 

szerokości 8,0 m w liniach 

rozgraniczających. 

nie uwzględniona 

częściowo 

(w zakresie szerokości) 

 nie uwzględniona 

częściowo 

(w zakresie 

szerokości) 

 

7. 23.06.08 Jerzy Janiszewski 

 

Składający uwagę wnosi o: 

1. uwzględnienie w planie wyroku 

sadowego nakazującego roz-

biórkę linii wysokiego napięcia 

110 kV w rejonie jego działki, 

2. ustalenie konieczności 

sukcesywnego kablowania LWN 

zamiast ustalonego w planie 

dopuszczenia, 

3. ustanowienie w planie stref 

ograniczonego użytkowania 

związanych z oddziaływaniem 

LWN, 

4. korektę zapisów prognozy 

oddziaływania na środowisko w 

zakresie oddziaływania LWN, 

5. przeprowadzenia postępowania 

w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko LWN, wystąpie-

nia do użytkowników linii napo-

wietrznych o przedstawienie 

raportów o oddziaływaniu LWN, 

6. usunięcie wniesionych na 

rysunek linii zabudowy od LWN, 

7. podania w części tekstowej 

planu podstawy prawnej ustalo-

nych stref ograniczeń w użytko-

waniu, 

działki nr ew. 

50/1, 50/2 i 50/3 

z obrębu 4-07-04 

oraz sąsiadujący 

teren w rejonie ul. 

Przyjaznej i linii 

wysokiego napięcia 

110 kV 

11 MN - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wszystkich typów 

(wolno stojąca, bliźniacza i 

szeregowa) wraz z zapleczami 

(dojścia, podjazdy, podwórka, 

garaże, ogrody, elementy 

infrastruktury technicznej) z 

dopuszczeniem nieuciążliwych 

usług wbudowanych 

1, 2 U/Z/MN – tereny usług 

nieuciążliwych (z wyjątkiem 

funkcji chronionych, jak usługi 

oświaty, zdrowia) wraz z 

zapleczami (dojścia, podjazdy, 

garaże, zieleń towarzysząca, 

parkingi, elementy infrastruktury 

technicznej), zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna 

wbudowana w obiekt usługowy 

lub wolnostojąca, stanowiąca nie 

więcej niż 50% powierzchni 

użytkowej, tereny urządzonej 

zieleni towarzyszącej (wysokiej i 

niskiej) 

3 KP/ZP – tereny ciągów pieszych 

oraz zieleni publicznej urządzonej 

wraz z właściwym wyposażeniem 

(ławki, latarnie itp.) z dopuszcze-

niem realizacji dróg eksploatacyj-

nych wzdłuż cieków wodnych i 

pkt 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 16, 17, 18,  

19, 21 

nie uwzględniona 

 

 pkt 3, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 16, 

17, 18, 19, 21 

nie uwzględniona 

 

 



8. określenia w planie użytkowni-

ków linii napowietrznych, 

9. ujednolicenia zapisów planu w 

zakresie oddziaływania linii WN 

z zapisami uchwalonego MPZP 

obszaru X71 cz. I, 

10. uzupełnienie definicji przepisów 

szczególnych (§ 2.1.3) o prawo-

mocne wyroki sądowe, 

11. korektę zapisów prognozy 

oddziaływania na środowisko w 

punktach 4.3 i 6.2, 

12. poszerzenie ul. Przyjaznej z 8 do 

10 m w liniach rozgraniczają-

cych, 

13. korektę układu drogowego 

(przedłużenie ul. Echa Leśne do 

ul. Zbożowej poza Kanał Bród-

nowski) zgodnie z wnioskiem z 

28.11.2005, 

14. zmianę funkcji działki 50/3 na 

mieszkaniowo – usługową z 

parametrami takimi jak określo-

ne dla obszarów MN/U, 

15. wprowadzenie zakazu lokalizo-

wania obiektów których uciążli-

wość i szkodliwość dla środowi-

ska wykraczałaby poza granice 

lokalizacji 

16. uwzględnienie w planie tego, że 

LWN w rejonie działek 50/1, 50/2 

i 50/3 jest „przestępstwem 

budowlanym”, 

17. uwzględnienie w projekcie 

przebiegu ul. Przyjaznej takiej 

jak określona we wniosku z 

28.11.05r., 

18. wprowadzenie w planie 

ustalenia, że teren oznaczony 

symbolem 3KP/ZP jest inwesty-

cją celu publicznego i zostanie 

przejęty przez m.st. W-wa, 

19. określenie szerokości terenu 

3KP/ZP, 

20. uzasadnienia w planie przyjętej 

szerokości terenu 3KP/ZP, 

21. wprowadzenie ścieżki rowero-

wej wzdł. Kanału Bródnowskie-

go pomiędzy ul. Juranda ze 

Spychowa i Zbożową. 

ścieżek rowerowych 

5 KD-D (ulica Przyjazna) – ulica 

dojazdowa o jednej jezdni i 2 

pasach ruchu o zmiennej 

szerokości w liniach rozgranicza-

jących (8-12 m). 

8. 23.06.08 Izabella Cicha W uwadze zgłoszono sprzeciw dot. 

realizacji, przewidzianego w 

projekcie planu ciągu powiązań 

przyrodniczych o szerokości 10 lub 

5m i wyznaczenia ciągu o szerokości 

3m na całej długości z obowiązkiem 

zachowania pasa zieleni na terenie 

przylegających działek inwestycyj-

nych. 

działki wzdłuż 

Kanału Bródnow-

skiego 

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 KP/ZP – tereny 

ciągów pieszych oraz zieleni 

publicznej urządzonej wraz z 

właściwym wyposażeniem (ławki, 

latarnie itp.) z dopuszczeniem 

realizacji dróg eksploatacyjnych 

wzdłuż cieków wodnych i ścieżek 

rowerowych. 

nie uwzględniona 

(wprowadzono jedynie 

odcinkowe zawężenia w 

rejonie działek 

zainwestowanych lub 

objętych wydanymi 

decyzjami administra-

cyjnymi) 

 nie uwzględniona 

(wprowadzono 

jedynie odcinkowe 

zawężenia w rejonie 

działek zainwesto-

wanych lub 

objętych wydanymi 

decyzjami 

administracyjnymi) 

 

9. 23.06.08 Ewa Pawłowska – 

Fijka 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

10. 23.06.08 Monika Sałasińska jw. jw. jw. jw.  jw.  

11. 23.06.08 Barbara Weber jw. jw. jw. jw.  jw.  

12. 23.06.08 Agnieszka Truchel jw. jw. jw. jw.  jw.  

13 23.06.08 Katarzyna Ponichtera jw. jw. jw. jw.  jw.  

14. 23.06.08 Dorota Janas jw. jw. jw. jw.  jw.  

15. 23.06.08 Marcin  Krawczyk jw. jw. jw. jw.  jw.  

16. 23.06.08 Romualda Lizak jw. jw. jw. jw.  jw.  

17. 23.06.08 Michał Wróbel jw. jw. jw. jw.  jw.  

18. 23.06.08 Janina Pelc jw. jw. jw. jw.  jw.  

19. 23.06.08 Beata Wróbel jw. jw. jw. jw.  jw.  

20. 23.06.08 Cezary Mech jw. jw. jw. jw.  jw.  

21. 23.06.08 Jerzy Stopyra jw. jw. jw. jw.  jw.  

22. 23.06.08 Bartłomiej Mech jw. jw. jw. jw.  jw.  

23. 23.06.08 Katarzyna Mech jw. jw. jw. jw.  jw.  

24. 23.06.08 Tadeusz Mech jw. jw. jw. jw.  jw.  

25. 23.06.08 Serafina Mech;. jw. jw. jw. jw.  jw.  

26. 03.07.08 Alicja Wierzbicka jw. jw. jw. jw.  jw.  

27. 03.07.08 Marcin Sieklucki jw. jw. jw. jw.  jw.  

28. 03.07.08 Marek Samoder jw. jw. jw. jw.  jw.  

29. 03.07.08 Jacek Steinke jw. jw. jw. jw.  jw.  

30. 03.07.08 Wioletta Barwicka jw. jw. jw. jw.  jw.  

31. 03.07.08 Ewa Cicha jw. jw. jw. jw.  jw.  

32. 03.07.08 Anna Wawrzyniak jw. jw. jw. jw.  jw.  

33. 03.07.08 Anna Kreczur jw. jw. jw. jw.  jw.  

34. 03.07.08 Włodzimierz 

Wąsowski 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

35. 01.07.08 Bonifacy Sieklucki jw. jw. jw. jw.  jw.  

36. 01.07.08 Teresa Sieklucka;. jw. jw. jw. jw.  jw.  

37. 01.07.08 Beata Mosakowska – 

Wnorowska 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

38. 01.07.08 Grzegorz Wnorowski;. jw. jw. jw. jw.  jw.  

39. 01.07.08 Małgorzata 

Wdowiarek 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

40. 01.07.08 Andrzej Wdowiarek; jw. jw. jw. jw.  jw.  

41. 01.07.08 Anna Sosnowska jw. jw. jw. jw.  jw.  

42. 01.07.08 Krzysztof Sosnowski; jw. jw. jw. jw.  jw.  

43. 01.07.08 Paweł Gładysz jw. jw. jw. jw.  jw.  

44. 01.07.08 Joanna Gładysz; jw. jw. jw. jw.  jw.  

45. 01.07.08 Marian Fluks jw. jw. jw. jw.  jw.  



46. 01.07.08 Renata Smoczyńska - 

Fluks 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

47. 01.07.08 Marian Smoczyński jw. jw. jw. jw.  jw.  

48. 01.07.08 Marianna  

Smoczyńska 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

49. 01.07.08 Bożena Smoczyńska; jw. jw. jw. jw.  jw.  

50. 01.07.08 Waś Stanisława 

Florentyna 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

51. 01.07.08 Stanisław Waś; jw. jw. jw. jw.  jw.  

52. 01.07.08 Sławomir Banasiak jw. jw. jw. jw.  jw.  

53. 01.07.08 Robert Kostro jw. jw. jw. jw.  jw.  

54. 01.07.08 Wojciech Starnawski jw. jw. jw. jw.  jw.  

55. 07.07.08 Jakub Wysocki jw. jw. jw. jw.  jw.  

56. 09.07.08 Małgorzata Kępka jw. jw. jw. jw.  jw.  

57. 09.07.08 Urszula Kępka; jw. jw. jw. jw.  jw.  

58. 09.07.08 Helena i Zdzisław 

Jamiołkowscy 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

59. 09.07.08 Anna Jamiołkowska - 

Glinka 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

60. 09.07.08 Marcin Glinka jw. jw. jw. jw.  jw.  

61. 09.07.08 Grzegorz Kępka; jw. jw. jw. jw.  jw.  

62. 11.07.08 Elżbieta Konopka jw. jw. jw. jw.  jw.  

63. 11.07.08 Urszula Patalas jw. jw. jw. jw.  jw.  

64. 11.07.08 Justyna Pacholik jw. jw. jw. jw.  jw.  

65. 11.07.08 Agata Syga jw. jw. jw. jw.  jw.  

66. 11.07.08 Elżbieta Wiśniewska jw. jw. jw. jw.  jw.  

67. 11.07.08 Anna Hajkiewicz jw. jw. jw. jw.  jw.  

68. 11.07.08 Izabella Skonieczna jw. jw. jw. jw.  jw.  

69. 11.07.08 Joanna (nazwisko 

nieczytelne) 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

70. 11.07.08 Michał Bogucki jw. jw. jw. jw.  jw.  

71. 11.07.08 Dariusz Kłodziński jw. jw. jw. jw.  jw.  

72. 11.07.08 Marzena Nikiel jw. jw. jw. jw.  jw.  

73. 11.07.08 Rafał Staniec jw. jw. jw. jw.  jw.  

74. 11.07.08 Katarzyna Staniec; jw. jw. jw. jw.  jw.  

75. 11.07.08 Anna Łochon jw. jw. jw. jw.  jw.  

76. 11.07.08 Stanisław Zmysłowski jw. jw. jw. jw.  jw.  

77. 11.07.08 Anna Adamek jw. jw. jw. jw.  jw.  

78. 11.07.08 Maria Zdanowska jw. jw. jw. jw.  jw.  

79. 11.07.08 Wanda Głowacka jw. jw. jw. jw.  jw.  

80. 11.07.08 Teresa nazwisko 

nieczytelne 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

81. 11.07.08 Kwiatkowska Lidia jw. jw. jw. jw.  jw.  

82. 11.07.08 Zofia i Wiesław 

Kamińscy 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

83. 11.07.08 Żurawska Barbara 

Żurawski Krzysztof 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

84. 11.07.08 Agnieszka  

Remiszewska 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

85. 11.07.08 Jacek Nikiel jw. jw. jw. jw.  jw.  

86. 11.07.08 Piotr Turski jw. jw. jw. jw.  jw.  

87. 11.07.08 B. Kacperska jw. jw. jw. jw.  jw.  

88. 11.07.08 Wiesława Masin jw. jw. jw. jw.  jw.  

89. 11.07.08 Edyta Kryska jw. jw. jw. jw.  jw.  

90. 11.07.08 Urszula Popowska jw. jw. jw. jw.  jw.  

91. 11.07.08 Janina Giełżyńska jw. jw. jw. jw.  jw.  

92. 11.07.08 Emilia Sewczuk jw. jw. jw. jw.  jw.  

93. 11.07.08 Marzena Bander jw. jw. jw. jw.  jw.  

94. 11.07.08 Krystyna Kańska – 

Brodzka 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

95. 11.07.08 Jacek Wierzbicki jw. jw. jw. jw.  jw.  

96. 11.07.08 Kamila Nikiel jw. jw. jw. jw.  jw.  

97. 11.07.08 Anna i Jonathan 

Weber 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

98. 5.06.08 Zielone Mazowsze 

ul. Nowogrodzka 46/6 

00-695 Warszawa 

Składający uwagę wnoszą o: 

1. poprowadzenie ruchu 

rowerowego wzdłuż ul. Bialo-

łęckiej wzdłuż jezdni serwisowej 

po stronie wschodniej (zamiast 

przewidywanej w projekcie 

niezależnej ścieżki rowerowej) z 

jednoczesnym wprow. rozwią-

zań uspokajających ruch samo-

chodowy i podnoszących bez-

pieczeństwo rowerzystów 

(szczególnie w rejonie skrzyżo-

wań), 

2. zmiany geometrii jezdni ul. 

Juranda ze Spychowa na od-

cinku od 6KD-D do 7 KD-L w 

taki sposób, aby umożliwić 

realizację ścieżki rowerowej, 

3. kontynuację ścieżki rowerowej 

przy ul. Białołęckiej wzdłuż 

mostu nad Kanałem Żerańskim, 

4. korekty rysunku planu w rejonie 

skrzyżowania ul. Nowo-

Bialołęckiej ze ścieżką rowero-

wą i przeniesienia ścieżki 

wzdłuż drogi dojazdowej łączą-

cej Nowo-Bialołęcką z 1KD-Z 

(Proletariatczyków), 

5. zaprojektowanie drogi 

rowerowej wzdłuż ul. Płocho-

cińskiej po jej stronie zachod-

niej, 

6. rozważenie poszerzenia ciągów 

cały teren objęty 

planem 

ustalenia dotyczące układu 

komunikacyjnego (ulica i ścieżki 

rowerowe) 

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 KP/ZP – tereny 

ciągów pieszych oraz zieleni 

publicznej urządzonej wraz z 

właściwym wyposażeniem (ławki, 

latarnie itp.) z dopuszczeniem 

realizacji dróg eksploatacyjnych 

wzdłuż cieków wodnych i ścieżek 

rowerowych. 

pkt 1, 8, 9, 10 

nie uwzględniona 

 pkt 1, 8, 9, 10 

nie uwzględniona 

punkty 8, 9 i 10 

oraz częściowo 

7 dotyczą 

organizacji 

ruchu, która w 

planie nie 

może być 

ustalana. W 

ustaleniach 

ogólnych 

zostaną 

wprowadzone 

postulaty i 

dopuszczenia 

pozwalające na 

zastosowanie 

rozwiązań 

uspokajających 

ruch 



pieszych i zieleni miejskiej 1,2 i 

3 KP/ZP do szerokości przewi-

dywanej dla ciągów 4, 7, 9 i 10 

KP/ZP, 

7. zamknięcie dla ruchu samocho-

dowego ul. Danusi (7 KD-L) lub 

ograniczenie na niej ruchu 

wyłącznie dla dojazdu miesz-

kańców wykonanie wjazdów z 

dróg klasy D lub KPJ na drogi L 

i Z w formie wyniesionych 

wyjazdów bramowych, 

8. wprowadzenie w planie zapisu 

zobowiązującego do wykonania 

skrzyżowań dróg równorzęd-

nych klasy D i L w sposób 

uspokajający ruch tj. w postaci 

skrzyżowań z wyniesioną tarczą, 

9. zastosowanie w planie dla 

wszystkich ulic klasy D i L, 

szerokiego programu uspoko-

jenia ruchu poprzez wprowa-

dzenie rozwiązań wymienio-

nych w piśmie, 

10. skorygowanie ustaleń 

dotyczących odnawialnych 

źródeł energii. 

99. 24.06.08 Krzysztof Sobieski Składający uwagę wnosi o korektę 

ustaleń dotyczących wydzielania 

dróg wewnętrznych w taki sposób, 

aby umożliwić nie tylko utrzymanie 

istniejących ale także wydzielenie 

nowych dróg wewnętrznych o 

szerokości mniejszej niż minimum 

ustalone w planie. 

działka nr ew. 58 

z obrębu 4-07-04 

 

12 MN - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wszystkich typów 

(wolno stojąca, bliźniacza i 

szeregowa) wraz z zapleczami 

(dojścia, podjazdy, podwórka, 

garaże, ogrody, elementy 

infrastruktury technicznej) z 

dopuszczeniem nieuciążliwych 

usług wbudowanych. 

nie uwzględniona  nie uwzględniona  

100. 27.06.08 Anna Wasiłowska Składająca uwagę wnosi o: 

1. zmianę przeznaczenia terenu 

11U na MN/U, 

2. przesunięcie ulicy 26 KD-D na 

sąsiedni teren (2 MW/U), 

3. przesunięcie drogi 3 KD-Z poza 

teren nieruchomości stanowią-

cej jej własność, 

4. rezygnację z wyznaczonego w 

projekcie pasa zieleni. 

działka nr ew. 43 

z obrębu 4-07-07 

11U tereny usług nieuciążliwych z 

zapleczami (dojścia, podjazdy, 

garaże, zieleń towarzysząca, 

parkingi, elementy infrastruktury 

technicznej), przy czym funkcje 

chronione, jak usługi oświaty i 

zdrowia dopuszcza się jedynie 

poza strefą potencjalnego 

oddziaływania linii elektroener-

get. wysokiego napięcia oraz w 

odległości co najmniej 50,0 m od 

linii rozgr. ulic zbiorczych KD-Z. 

Funkcje dopuszcz.: stacja 

benzynowa oraz stacja telefonii 

komórkowej, tereny urządzonej 

zieleni towarzyszącej (wysokiej i 

niskiej) oraz drogi wewnętrzne 

10 KP/ZP tereny ciągów pieszych 

oraz zieleni publicznej urządzonej 

wraz z właściwym wyposażeniem 

(ławki, latarnie itp.) z dopuszcze-

niem dróg eksploatacyjnych 

wzdłuż cieków wodnych i ścieżek 

rowerowych 

3 KD-Z (proj. Nowo- Kowalskiego) 

ulica zbiorcza o jednej jezdni i 2 

pasach ruchu o szerokości w 

liniach rozgraniczających w 

rejonie nieruchomości wynoszą-

cej 20 m 

26, 27 KD-D ulice dojazdowe o 

jednej jezdni i 2 pasach ruchu o 

szerokości w liniach rozgranicza-

jących 10 -12 m. 

pkt 2, 3, 4 

nie uwzględniona 

 pkt 2, 3, 4 

nie uwzględniona 

 

101. 27.06.08 Anna Wasiłowska Składająca uwagę wnosi o: 

1. zmianę przeznaczenia terenów 1 

i 2 MW/U na MN/U, 

2. zmianę przeznaczenia terenu 

11U na MN/U, 

3. przesunięcie pasa zieleni 10 

KP/ZP na wschodnia stronę 

kanału, 

4. przesunięcie ulicy 26 KD-D na 

sąsiedni teren (2 

5. MW/U), 

6. przesunięcie drogi 3 KD-Z poza 

teren nieruchomości stanowią-

cej jej własność. 

jw. jw. oraz 1, 2 MW/U zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna 

wraz z zapleczami (dojścia, 

podjazdy, parkingi, podwórka, 

garaże, ogrody, zieleń towarzy-

sząca, elementy infrastruktury 

technicznej), towarzyszące usługi 

nieuciążliwe wbudowane, 

maksymalny udział powierzchni 

usługowych to 30% powierzchni 

użytkowej. 

pkt 1, 3, 4, 5, 

nie uwzględniona 

 pkt 1, 3, 4, 5, 

nie uwzględniona 

 

102. 27.06.08 Marek Wasiłowski jw. jw. jw. jw.  jw.  

103. 01.07.08 Daniel Wierzbicki Składający uwagę wnosi o: 

1. zmianę przezn. terenów 1 i 2 

MW/U na MN/U, 

2. wprowadzenie transportu 

publicznego w ul o. Aniceta 

(25KD-D), 

3. wprowadzenie transportu publ. 

w ul. Wielkiego Dębu, 

4. wprowadzenie nakazu likwidacji 

napowietrznych linii WN lub ich 

skablowania w granicach pasów 

drogowych ulic publicznych, 

5. nie projektowanie nowych, 

wcześniej nie planowanych dróg 

tranzytowych, 

6. likwidację drogi 9KD-L i 

przeznaczenie jej dla ruchu 

pieszego i rowerowego, 

7. obniżenie maksymalnej 

wysokości budynków mieszkal-

nych i mieszkalno – usługowych 

do 11 m i 2,5 kondygnacji, 

8. obniżenie maksymalnej 

wysokości budynków usługo-

wych do 11 m i 2,0 kondygnacji, 

9. zwiększenia minimalnych 

powierzchni działek po uzbroje-

cały obszar objęty 

planem 

1, 2 MW/U zabudowa mieszka-

niowa wielorodzinna wraz z 

zapleczami (dojścia, podjazdy, 

parkingi, podwórka, garaże, 

ogrody, zieleń towarzysząca, 

elementy infrastruktury 

technicznej), towarzyszące usługi 

nieuciążliwe wbudowane, 

maksymalny udział powierzchni 

usługowych to 30% powierzchni 

użytkowej 

10 KD-L ulica lokalna o jednej 

jezdni i 2 pasach ruchu o 

szerokości w liniach rozgranicza-

jących 15 m 

25 KD-D ulica dojazdowa o jednej 

jezdni i 2 pasach ruchu o 

zmiennej szerokości w liniach 

rozgraniczających (10 - 11,5 m.) 

a także ustalenia ogólne i 

szczegółowe dotyczące: 

maksymalnej wysokości 

zabudowy, minimalnej wielkości 

działek, zasad realizacji nowej 

zabudowy, sieci elektroenerge-

tycznych oraz opłat planistycz-

nych. 

 

pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 13, 14 

nie uwzględniona 

 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 13, 14 

nie uwzględniona 

Ad pkt 12 

uwagi – 

kamień 

upamiętniający 

Bitwę pod 

Białołęką 

znajduje się w 

rejonie posesji 

Białołęcka 321 

nie 231 jak 

podano w 

uwadze 



niu terenu w sieć wodociągową 

i kanalizacyjną do 450 m2 dla 

zabudowy bliźniaczej i 350 m2 

dla zabudowy szeregowej, 

10. rezygnację z możliwości 

zmniejszenia minimalnych 

wielkości działek o 10%, 

11. ograniczenie długości zespołów 

zabudowy szeregowej do 4 

segmentów, 

12. uzupełnienie listy obiektów 

wymagających ochrony o obe-

lisk upamiętniający Bitwę pod 

Białołęką w rejonie posesji 

Białołęcka 231, 

13. likwidację jednorazowej opłaty 

planistycznej o której mowa w 

§ 14 planu, 

14. aktualizację podkładów 

geodezyjnych na których został 

opracowany plan. 

104. 01.07.08 Agnieszka Wierzbicka; jw. jw. jw. jw.  jw.  

105. 02.07.08 Piotr Rostawicki jw. jw. jw. jw.  jw.  

106. 02.07.08 Anna (nazw. 

nieczytelne); 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

107. 07.07.08 Piotr Olkuski jw. jw. jw. jw.  jw.  

108. 07.07.08 Katarzyna Olkuska; jw. jw. jw. jw.  jw.  

109. 07.07.08 Jacek Olkuski; jw. jw. jw. jw.  jw.  

110. 07.07.08 Magdalena Walendzik jw. jw. jw. jw.  jw.  

111. 07.07.08 Joanna Walendziak; jw. jw. jw. jw.  jw.  

112. 07.07.08 Władysław Walen-

dziak; 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

113. 07.07.08 Arkadiusz Rudnik jw. jw. jw. jw.  jw.  

114. 09.07.08 Marcin Popielnicki jw. jw. jw. jw.  jw.  

115. 09.07.08 Marcin Bobicki; jw. jw. jw. jw.  jw.  

116. 09.07.08 Mateusz Ryć; jw. jw. jw. jw.  jw.  

117. 09.07.08 Agn. Popielnicka; jw. jw. jw. jw.  jw.  

118. 09.07.08 Beata Kowalska; jw. jw. jw. jw.  jw.  

119. 09.07.08 Borkowska Ewa; jw. jw. jw. jw.  jw.  

120. 09.07.08 Paweł Rosłon jw. jw. jw. jw.  jw.  

121. 09.07.08 Wiesław Wiśniewski jw. jw. jw. jw.  jw.  

122. 09.07.08 Ornoch Renata 

Ornoch Anna 

Ornoch Arkadiusz; 

Gajewski Roman 

Samson Sławomir 

Samson Elżbieta 

Samson Sandra; 

Alicja Szymborska 

Andrzej Szymborski; 

Wiązowska Anna 

Wiązowski Karol; 

Banasiak Sławomir 

Banasiak Teresa; 

Jacek Pływacz 

Małgorzata Pływacz; 

Anna Drabarek 

Bogdan Drabarek; 

Radosław Burza 

Masiewicz Krzysztof 

Adam Czarnowski 

Justyna Czarnowska 

(podpis2x) 

Zdzisław Kowalewski 

Pelagia Kowalewska; 

Kalbarczyk Aneta 

Kalbarczyk Michał 

Miernik Marek 

Tadeusz Huzarewicz 

Żabik Mirosław 

Dorota Żabik; 

Beata Miernik 

Joanna Sarnowska 

Krzysztof Sarnowski; 

Wasiak Mieczysław 

Wasiak Stanisława; 

Tobiasz Stanisław 

Opolska Ewa 

Brzeziński Tomasz 

Piotr Trendak 

Elżbieta Kryńska 

Tomasz nazwisko 

nieczytelne 

Ana nazwisko 

nieczytelne 

Inga Gorzelak 

Krzysztof Gorzelak; 

Dariusz Winnicki 

Renata Winnicka; 

Karolina Ostaszewska 

Ewa Ostaszewska 

Marek Ostaszewski 

Patrycja Rowicka - 

Masiewicz 

Jan Powierza 

jw. jw. jw. jw.  jw.  



Barbara Powierza 

Karwicka Elżbieta; 

Elżbieta Eljasińska 

Celiński Stefan 

Nowak Marian 

Baranowska Agn. 

Pogroszewska 

Barbara 

Marek Skiba 

Katarzyna Skiba 

Jarosław Skiba 

Krystyna Skiba 

Bożena Skiba 

(imię nieczytelne) 

Skiba 

Adam Skiba 

Iwona Powierza 

Maciej Lewandowski 

Piotr Waś 

Edyta Michałowska 

Jerzy Polański 

Waś Krzysztof;  

Waś Ewa 

Nalborski Łukasz 

imię nieczytelne 

Nalborski 

Nowińska Henryka 

Nowiński imię 

nieczytelne 

Dariusz Kalinowski 

Kalinowska Katarzyna 

Dariusz  

Wojciechowski 

Patrycja  

Wojciechowska 

Iwona Wojciechowska 

nazw. nieczytelne 

Wacława 

Katarzyna Wyszyńska 

Rafał Wyszyński 

Sylwester Wyszyńsk 

Maruszewska Zofia 

Maruszewski Jerzy 

Gadzińska Danuta 

Gadzińska Dorota 

Grażyna Borowska 

Jacek Hellich 

Irmina Hellich 

Piotr Hellich 

Elżbieta Pastuszak 

Jarosław Pastuszak 

Jerzy Pastuszak 

Aniela Joanna Majek 

Stanisław Majek 

Jolanta Kamionek 

Witold Kamionek 

Arkadiusz Szymecki 

Mirosław Szymeczki 

Danuta Szymecka 

Elżbieta Rowicka 

Leszek Rowicki 

Magdalena Szwedek – 

Zalewska 

Adam Zalewski 

Ewa Grabińska 

Jacek Grabiński 

Anna Czosnowska 

Cezary Czosnowski 

Stanisława Dulińska 

Grażyna Szklarska 

Henryk Szklarski 

Grabiński Michał 

Grabiński Jan 

Ewa Aleksandrowicz 

Arkadiusz Brzozowski 

Jacek Wasilewski 

Rzepniewski Karol 

Jerzy nazwisko 

nieczytelne 

Teresa Stolarska 

Kamionek Witold 

Zbyszek nazwisko 

nieczytelne 

Czaplewski imię 

nieczytelne 

Emil Buczewski 

Małecki Piotr 

Wysocki Jakub 

nazwisko nieczytelne 

Elżbieta 

Paweł nazwisko 

nieczytelne 

Żmijewski Krzysztof 

Żmijewska Ewa 



Marek Jemiołowski 

Agnieszka Nalborska 

Bogumiła Nalborska 

Danuta nazwisko 

nieczytelne 

Małgorzata Zaorska 

Celina Rossa 

Krzysztof Rossa 

Joanna Rossa 

Dariusz Rossa 

Tadeusz Rossa 

Bartosz Faszczewski 

Ewelina Karcz 

Barbara Karcz 

Andrzej Zychewicz 

Sylwia Zychewicz 

Agnieszka Zychewicz 

Marek Zychewicz 

Małgorzata Kępka 

Grzegorz Kępka 

Urszula Kępka 

Jemiolkowski 

Zdzisław 

Jemiołkowska Helena 

Maria Gajowiec 

Bogdan Gajowiec 

Elżbieta Wojda 

Adam Wojda 

Barbara (nazwisko 

nieczytelne) 

Karolina Zaniewska 

Leszczyński 

Bartłomiej 

Grażyna Zaniewska 

Krzysztof Zaniewski 

Grzegorz Zaniewski 

Agnieszka Smoczyń-

ska 

Jadwiga Basińska 

Stanisław Basiński 

Wojciech Basiński 

Radosław Basiński 

Katarzyna Basińska 

Rybak Barbara 

Rybak Marcin 

Gorzkowska Anna 

Bujalski Marcin 

Gorzkowski Tadeusz 

Janiszewski Jerzy 

Anna Jemiołkowska – 

Glinka 

Marcin Glinka 

123. 09.07.08 Anna Zaręba jw. jw. jw. jw.  jw.  

124. 09.07.08 Aneta Gajda; jw. jw. jw. jw.  jw.  

125. 09.07.08 Knop Zdzisław; jw. jw. jw. jw.  jw.  

126. 09.07.08 Justyna Gruza; jw. jw. jw. jw.  jw.  

127. 09.07.08 Kamila Lipińska; jw. jw. jw. jw.  jw.  

128. 09.07.08 Edyta Marcinkowska; jw. jw. jw. jw.  jw.  

129. 09.07.08 Halina Jabłońska jw. jw. jw. jw.  jw.  

130. 09.07.08 Paweł Jabłoński; jw. jw. jw. jw.  jw.  

131. 09.07.08 Elżbieta Paprocka jw. jw. jw. jw.  jw.  

132. 09.07.08 Monika Samołówka jw. jw. jw. jw.  jw.  

133. 09.07.08 Joanna Samołówka; jw. jw. jw. jw.  jw.  

134. 09.07.08 Małgorzata 

Samołówka; 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

135. 09.07.08 Paweł Samołówka; jw. jw. jw. jw.  jw.  

136. 09.07.08 Dariusz Samołówka; jw. jw. jw. jw.  jw.  

137. 09.07.08 Dorota Samołówka; jw. jw. jw. jw.  jw.  

138. 09.07.08 Andrzej Samołówka; jw. jw. jw. jw.  jw.  

139. 09.07.08 Stefan Janiszewski jw. jw. jw. jw.  jw.  

140. 09.07.08 Regina Janiszewska; jw. jw. jw. jw.  jw.  

141. 09.07.08 Mirosław Janiszewski; jw. jw. jw. jw.  jw.  

142. 09.07.08 Marzena i Marek 

Figurscy 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

143. 09.07.08 Natalia Golasa jw. jw. jw. jw.  jw.  

144. 09.07.08 Agnieszka Jeziorska jw. jw. jw. jw.  jw.  

145. 09.07.08 Tomasz Jeziorski; jw. jw. jw. jw.  jw.  

146. 09.07.08 Redzyński Grzegorz jw. jw. jw. jw.  jw.  

147. 09.07.08 Redzyńska Barbara; jw. jw. jw. jw.  jw.  

148. 09.07.08 Kamionka Wiesław jw. jw. jw. jw.  jw.  

149. 09.07.08 Kamionka Stanisław; jw. jw. jw. jw.  jw.  

150. 09.07.08 Gąska Jadwiga jw. jw. jw. jw.  jw.  

151. 09.07.08 Gąska Jerzy; jw. jw. jw. jw.  jw.  

152. 09.07.08 Kaczorowska Anna jw. jw. jw. jw.  jw.  

153. 09.07.08 Kaczorowski Tomasz; jw. jw. jw. jw.  jw.  

154. 09.07.08 Sołtanowska 

Magdalena 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

155. 09.07.08 Raczko Alfreda; jw. jw. jw. jw.  jw.  

156. 09.07.08 Maciej Sołtanowski jw. jw. jw. jw.  jw.  

157. 09.07.08 Sołtanowska Zofia jw. jw. jw. jw.  jw.  

158. 09.07.08 Sołtanowski Jerzy; jw. jw. jw. jw.  jw.  



159. 09.07.08 Wioleta Chachaj jw. jw. jw. jw.  jw.  

160. 09.07.08 Beata Rosłon jw. jw. jw. jw.  jw.  

161. 09.07.08 Stanisław Adamczuk; jw. jw. jw. jw.  jw.  

162. 09.07.08 Małgorzata 

Wiśniewska 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

163. 09.07.08 Bartłomiej  

Orzechowski 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

164. 09.07.08 Monika Jaźwińska jw. jw. jw. jw.  jw.  

165. 09.07.08 Jarosław Jaźwiński jw. jw. jw. jw.  jw.  

166. 09.07.08 Klimczyk Marian i 

Barbara 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

167. 09.07.08 Klimczyk Piotr i Iwona jw. jw. jw. jw.  jw.  

168. 09.07.08 Anna Walendzik jw. jw. jw. jw.  jw.  

169. 09.07.08 Artur Paprocki jw. jw. jw. jw.  jw.  

170. 15.07.08 

data 

stempla 

poczt. 

09.07.08 

Jacek Olczak 

 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

171. 16.07.08 

data 

stempla 

poczt. 

14.07.08 

Agnieszka Szumska 

Olczak 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

172. 16.07.08 

data 

stempla 

poczt. 

02.07.08 

Teresa Rudnik jw. jw. jw. jw.  jw.  

173. 11.07.08 Andrzej Świderek jw. jw. jw. jw.  jw.  

174. 11.07.08 Alicja Jagiełło – 

Świderek 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

175. 11.07.08 Katarzyna Świderek; jw. jw. jw. jw.  jw.  

176. 11.07.08 Adrian Świderek; jw. jw. jw. jw.  jw.  

177. 11.07.08 Lech Duszak jw. jw. jw. jw.  jw.  

178. 11.07.08 Izabella Skrzyńska jw. jw. jw. jw.  jw.  

179. 11.07.08 Bryzio Agnieszka jw. jw. jw. jw.  jw.  

180. 11.07.08 Strzelec Agnieszka jw. jw. jw. jw.  jw.  

181. 11.07.08 Kudelska Lidia jw. jw. jw. jw.  jw.  

182. 11.07.08 Kudelski Kazimierz; jw. jw. jw. jw.  jw.  

183. 11.07.08 Agnieszka Markowska jw. jw. jw. jw.  jw.  

184. 11.07.08 Marek Nowacki; jw. jw. jw. jw.  jw.  

185. 11.07.08 Cendrowski Andrzej jw. jw. jw. jw.  jw.  

186. 11.07.08 Marcin Kobyliński; jw. jw. jw. jw.  jw.  

187. 11.07.08 Rozbici Adam; jw. jw. jw. jw.  jw.  

188. 11.07.08 Adam Filipczak jw. jw. jw. jw.  jw.  

189. 11.07.08 Krzysztof Sobieski jw. jw. jw. jw.  jw.  

190. 11.07.08 Marian Smoczyński jw. jw. jw. jw.  jw.  

191. 11.07.08 Kubiak Marianna jw. jw. jw. jw.  jw.  

192. 11.07.08 Kubiak Krzysztof; jw. jw. jw. jw.  jw.  

193. 11.07.08 Jerzy Starzewski jw. jw. jw. jw.  jw.  

194. 11.07.08 Wioletta  

Wielochowska 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

195. 11.07.08 Justyna  

Wielochowska; 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

196. 11.07.08 Wiesław  

Wielochowski 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

197. 11.07.08 Wielochowski Jacek; jw. jw. jw. jw.  jw.  

198. 11.07.08 Wielochowska Ewa; jw. jw. jw. jw.  jw.  

199. 11.07.08 Jodłowski Jerzy jw. jw. jw. jw.  jw.  

200. 11.07.08 Małgorzata 

Jodłowska; 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

201. 11.07.08 Paweł Jodłowski; jw. jw. jw. jw.  jw.  

202. 11.07.08 Sebastian Jodłowski;. jw. jw. jw. jw.  jw.  

203. 11.07.08 Jan Preis jw. jw. jw. jw.  jw.  

204. 11.07.08 Andrzej Idzikowski jw. jw. jw. jw.  jw.  

205. 11.07.08 Irena Idzikowska; jw. jw. jw. jw.  jw.  

206. 11.07.08 Małgorzata 

Starzewska 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

207. 11.07.08 Waś Stanisława jw. jw. jw. jw.  jw.  

208. 11.07.08 Waś Stanisław; jw. jw. jw. jw.  jw.  

209. 11.07.08 Wojciech Grzona jw. jw. jw. jw.  jw.  

210. 11.07.08 Daniel Grzona; jw. jw. jw. jw.  jw.  

211. 11.07.08 Joanna Sitkiewicz; jw. jw. jw. jw.  jw.  

212. 11.07.08 Grażyna Grzona jw. jw. jw. jw.  jw.  

213. 11.07.08 Rafał Staniec jw. jw. jw. jw.  jw.  

214. 11.07.08 Katarzyna Staniec; jw. jw. jw. jw.  jw.  

215. 11.07.08 Andrzej Basiak jw. jw. jw. jw.  jw.  

216 11.07.08 Karolina Basiak; jw. jw. jw. jw.  jw.  

217. 11.07.08 Jacek Nikiel jw. jw. jw. jw.  jw.  

218. 11.07.08 Kamila Nikiel; jw. jw. jw. jw.  jw.  

219. 11.07.08 Marzena Nikiel; jw. jw. jw. jw.  jw.  

220. 11.07.08 Emilia Borowska jw. jw. jw. jw.  jw.  

221. 11.07.08 Dariusz Borowski; jw. jw. jw. jw.  jw.  

222. 11.07.08 Marek Borowski; jw. jw. jw. jw.  jw.  

223. 11.07.08 Maria Buryk jw. jw. jw. jw.  jw.  

224. 11.07.08 Marian Buryk; jw. jw. jw. jw.  jw.  

225. 11.07.08 Sylwia Piekut jw. jw. jw. jw.  jw.  

226. 11.07.08 Katarzyna Piekut; jw. jw. jw. jw.  jw.  

227. 11.07.08 Jan Piekut; jw. jw. jw. jw.  jw.  

228. 11.07.08 Renata Smoczyńska - jw. jw. jw. jw.  jw.  



Fluks 

 

229. 11.07.08 Marianna Smoczyń-

ska; 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

230. 11.07.08 Marian Fluks jw. jw. jw. jw.  jw.  

231. 11.07.08 Arkadiusz Smoczyński jw. jw. jw. jw.  jw.  

232. 11.07.08 Bożena Smoczyńska; jw. jw. jw. jw.  jw.  

233. 11.07.08 Jerzy Filipowicz jw. jw. jw. jw.  jw.  

234. 11.07.08 Anna Filipowicz; jw. jw. jw. jw.  jw.  

235. 11.07.08 Halina Filipowicz; jw. jw. jw. jw.  jw.  

236. 11.07.08 Gąska Marta jw. jw. jw. jw.  jw.  

237. 11.07.08 Małgorzata Zaorska jw. jw. jw. jw.  jw.  

238. 11.07.08 Krzysztof Zaorski; jw. jw. jw. jw.  jw.  

239. 11.07.08 Zdzisław Łuczak jw. jw. jw. jw.  jw.  

240. 11.07.08 Elżbieta Łuczak; jw. jw. jw. jw.  jw.  

241. 11.07.08 Anna Załuska jw. jw. jw. jw.  jw.  

242. 11.07.08 Stanisław Załuski; jw. jw. jw. jw.  jw.  

243. 11.07.08 Dariusz Załuska jw. jw. jw. jw.  jw.  

244. 11.07.08 Załuska Wanda; jw. jw. jw. jw.  jw.  

245. 11.07.08 Urszula Majewska jw. jw. jw. jw.  jw.  

246. 11.07.08 Szyperek Marianna jw. jw. jw. jw.  jw.  

247. 11.07.08 Andrzej Markowski jw. jw. jw. jw.  jw.  

248. 11.07.08 Ewa Ostaszewska 

w załączeniu lista z 

podpisami 148 osób 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

249. 14.07.08 Lidia Monkiewicz 

Kamionek 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

250. 14.07.08 Ewa Nowińska jw. jw. jw. jw.  jw.  

251. 14.07.08 Anna Weber i 

Jonathan Weber 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

252. 14.07.08 Zenon Krzywosz jw. jw. jw. jw.  jw.  

253. 14.07.08 Norbert Krzywisz; jw. jw. jw. jw.  jw.  

254. 14.07.08 Andrzej Kowalczyk jw. jw. jw. jw.  jw.  

255. 14.07.08 Krystyna Kowalczyk; jw. jw. jw. jw.  jw.  

256. 14.07.08 Karolina Kamińska; jw. jw. jw. jw.  jw.  

257. 14.07.08 Kowalczyk Katarzyna; jw. jw. jw. jw.  jw.  

258. 14.07.08 Michał Kopyś jw. jw. jw. jw.  jw.  

259. 14.07.08 Małgorzata Kopyś; jw. jw. jw. jw.  jw.  

260. 14.07.08 Lucyna Roszak jw. jw. jw. jw.  jw.  

261. 14.07.08 Waldemar Roszak; jw. jw. jw. jw.  jw.  

262. 14.07.08 Henryk Kamionek jw. jw. jw. jw.  jw.  

263. 14.07.08 Wanda Szczepańska 

Agnieszka  

Szczepańska 

Andrzej Szczepański 

Paweł Szczepański 

Krzysztof Kowalewski 

Kamila Kowalewska 

Janina Kowalewska 

Hanna Śliwa 

Grzegorz Śliwa 

Dorota Dziewanowska 

Marcin Dziewanowski; 

Kamińska Karolina 

Kowalczyk Krystyna 

Katarzyna Kowalczyk 

Andrzej Kowalczyk 

Michał Szaryński 

Martyna Szaryńska 

Ziółkowski Tadeusz 

Ziółkowski Marcin 

Aneta Konasiuk 

Jacek Konasiuk 

Andrzej Kożuchowski 

Konrad Kożuchowski 

Karolina Studzińska 

Andrzej Studziński 

imię nieczytelne 

Staniszewski 

Aneta Staniszewska 

imię i nazwisko 

nieczytelne 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

264. 14.07.08 Anna Grabińska Składająca uwagę wnosi o: 

1. zmianę przeznaczenia terenów 1 i 

2 MW/U na MN/U, 

2. wprowadzenie transportu 

publicznego w ul. o. Aniceta 

(25KD-D), 

3. wprowadzenie transportu publ. w 

ul. Wielkiego Dębu, 

4. wprowadzenie nakazu likwidacji 

napowietrznych linii WN lub ich 

skablowania w granicach pasów 

drogowych ulic publicznych, 

5. likwidację jednorazowej opłaty 

planistycznej o której mowa w 

§ 14 planu, 

6. aktualizację podkładów 

geodezyjnych na których opra-

cowano plan np. w rej. Kanału 

Bródnowskiego, 

7. ograniczenie szerokości terenów 

KP/ZP wzdłuż Kanału Bródnow-

skiego do 3 m. 

jw. 1, 2 MW/U zabudowa mieszka-

niowa wielorodzinna wraz z 

zapleczami (dojścia, podjazdy, 

parkingi, podwórka, garaże, 

ogrody, zieleń towarzysząca, 

elementy infrastruktury 

technicznej), towarzyszące usługi 

nieuciążliwe wbudowane, 

maksymalny udział powierzchni 

usługowych to 30% powierzchni 

użytkowej 

10 KD-L ulica lokalna o jednej 

jezdni i 2 pasach ruchu o 

szerokości w liniach rozgranicza-

jących 15 m 

25 KD-D ulica dojazdowa o jednej 

jezdni i 2 pasach ruchu o 

zmiennej szerokości w liniach 

rozgraniczających (10 - 11,5 m) 

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 KP/ZP – tereny 

ciągów pieszych oraz zieleni 

publicznej urządzonej wraz z 

właściwym wyposażeniem (ławki, 

latarnie itp.) z dopuszczeniem 

pkt 1, 2, 4, 5, 6, 

nie uwzględniona 

pkt 7 

nie uwzględniona 

(wprowadzono jedynie 

odcinkowe zawężenia w 

rejonie działek 

zainwestowanych lub 

objętych wydanymi 

decyzjami administra-

cyjnymi) 

 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 

nie uwzględniona 

pkt 7 

nie uwzględniona 

(wprowadzono 

jedynie odcinkowe 

zawężenia w rejonie 

działek zainwesto-

wanych lub 

objętych wydanymi 

decyzjami 

administracyjnymi) 

 



realizacji dróg eksploatacyjnych 

wzdłuż cieków wodnych i ścieżek 

rowerowych. 

265. 14.07.08 Łukasz Grabiński; jw. jw. jw. jw.  jw.  

266. 14.07.08 Rafał Grabiński; jw. jw. jw. jw.  jw.  

267. 14.07.08 Michał Grabiński; jw. jw. jw. jw.  jw.  

268. 14.07.08 Katarzyna Grabińska; jw. jw. jw. jw.  jw.  

269. 04.07.08 Ryszard Sobierski 

 

Składający uwagę wnosi o usunięcie 

z rysunku planu nie istniejącej linii 

energetycznej wraz ze słupem. 

działka nr 16 

z obrębu 4-07-04 

2MN zabudowa mieszk. 

jednorodz wszystkich typów 

(wolno stojąca, bliźniacza i 

szeregowa) wraz z zapleczami 

(dojścia, podjazdy, podwórka, 

garaże, ogrody, elementy 

infrastruktury techn.) z dopuszcz. 

nieuciążliwych usług wbudowa-

nych. 

nie uwzględniona  nie uwzględniona  

270. 02.07.08 Piotr Rostawicki Składający uwagę nie wyrażają 

zgody na: 

1. zakwalifikowanie ulicy 

Białołęckiej jako ulicy głównej 

[G] i realizowanie wzdłuż niej 

jezdni dojazdowej do posesji 

oraz wnoszą o przeniesienie 

ruchu tranzytowego z tej ulicy w 

ul. Annopol, 

2. budowę w okolicy wielkopo-

wierzchniowych 

sklepów oraz centrów handlowych. 

cały teren objęty 

planem 

2 KD-G (ul. Bialołołęcka i Nowo-

Białołęcka) ulica główna o 

zmiennej szerokości w liniach 

rozgraniczających (29,0 - 47,5 m) 

oraz ustalenia ogólne i szczegó-

łowe dotyczące lokalizacji 

obiektów handlowych. 

pkt 1 

nie uwzględniona 

pkt 2 

nie uwzględniona jako 

bezprzedmiotowa (na 

terenie objętym planem 

nie przewiduje się 

lokalizacji obiektów 

handlu wielkopow.) 

 pkt 1 

nie uwzględniona 

pkt 2 

nie uwzględniona 

bezprzedmiot. (na 

terenie objętym 

planem nie 

przewiduje się 

lokalizacji obiektów 

handlu wielkopow.) 

 

271. 02.07.08 Anna (nazw. 

nieczytelne); 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

272. 09.07.08 Małgorzata Kępka 

Grzegorz Kępka 

Urszula Kępka 

Maria Gajowiec 

Bogdan Gajowiec 

Adam Wojda 

Elżbieta Wojda 

Barbara nazwisko 

nieczytelne 

Karolina Zaniewska 

Leszczyński 

Bartłomiej 

Grażyna Zaniewska 

Grzegorz Zaniewski 

Krzysztof Zaniewski 

Agnieszka  

Smoczyńska 

Jadwiga Basińska 

Stanisław Basiński 

Radosław Basiński 

Wojciech Basiński 

Katarzyna Basińska 

Rybak Barbara 

Rybak Marcin 

Gorzkowska Anna 

Bujalski Marcin 

Gorzkowski Tadeusz 

Janiszewski Jerzy 

Anna Jamiołkowska – 

Glinka 

Marcin Glinka 

Zdzisław  

Jamiołkowski 

Jamiołkowska Helena 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

273. 11.07.08 Jolanta Kamionek 

Witold Kamionek 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

274. 11.07.08 Bogdan Mieczkowski; jw. jw. jw. jw.  jw.  

275. 11.07.08 Monika nazwisko 

nieczytelne 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

276. 14.07.08 Agnieszka Nalborska jw. jw. jw. jw.  jw.  

277. 14.07.08 Bogumiła Malborska; jw. jw. jw. jw.  jw.  

278. 14.07.08 Janina Kowalewska jw. jw. jw. jw.  jw.  

279. 14.07.08 Kowalczyk Katarzyna; jw. jw. jw. jw.  jw.  

280. 14.07.08 Bogumił Nalborski jw. jw. jw. jw.  jw.  

281. 14.07.08 nazwisko nieczytelne 

Paweł 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

282. 14.07.08 Jodłowski Jerzy; jw. jw. jw. jw.  jw.  

283. 14.07.08 Sebastian Jodłowski jw. jw. jw. jw.  jw.  

284. 14.07.08 Jodłowska  

Małgorzata; 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

285. 14.07.08 nazwisko nieczytelne; jw. jw. jw. jw.  jw.  

286. 14.07.08 Justyna 

 Wielochowska 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

287. 14.07.08 Ewa Wielochowska; jw. jw. jw. jw.  jw.  

288. 14.07.08 Aneta Staniszewska jw. jw. jw. jw.  jw.  

289. 14.07.08 imie i nazwisko 

nieczytelne 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

290. 14.07.08 Andrzej Strawiński; jw. jw. jw. jw.  jw.  

291. 14.07.08 KarolinaStralińska; jw. jw. jw. jw.  jw.  

292. 14.07.08 Hanna Skonecka jw. jw. jw. jw.  jw.  

293. 14.07.08 Robert Smoczyński jw. jw. jw. jw.  jw.  

294. 14.07.08 Smoczyńska Jadwiga; jw. jw. jw. jw.  jw.  

295. 14.07.08 M. Bugajski 

 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

296. 14.07.08 ElżbietaPasik; jw. jw. jw. jw.  jw.  

297. 14.07.08 Werelich Feliksa jw. jw. jw. jw.  jw.  



 

298. 14.07.08 Piotr Werelich; jw. jw. jw. jw.  jw.  

299. 14.07.08 Dariusz Borowski jw. jw. jw. jw.  jw.  

300. 14.07.08 Emilia Borowska; jw. jw. jw. jw.  jw.  

301. 14.07.08 M. Janiszewska; jw. jw. jw. jw.  jw.  

302. 14.07.08 Janiszewska; jw. jw. jw. jw.  jw.  

303. 14.07.08 Grażyna (nazwisko 

nieczytelne) 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

304. 14.07.08 Zbigniew (nazw. 

nieczytelne) 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

305. 14.07.08 W. Werelich jw. jw. jw. jw.  jw.  

306. 14.07.08 Stefan Janiszewski jw. jw. jw. jw.  jw.  

307. 14.07.08 Małgorzata 

Samołówka 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

308. 14.07.08 Paweł Samołówka; jw. jw. jw. jw.  jw.  

309. 14.07.08 Dariusz Samołówka; jw. jw. jw. jw.  jw.  

310. 14.07.08 Podpis nieczytelny jw. jw. jw. jw.  jw.  

311. 14.07.08 Krzysztof Kowalewski jw. jw. jw. jw.  jw.  

312. 14.07.08 Maciej Jankowski jw. jw. jw. jw.  jw.  

313. 14.07.08 Kamiński Tomasz jw. jw. jw. jw.  jw.  

314. 14.07.08 Krystyna Kowalczyk jw. jw. jw. jw.  jw.  

315. 14.07.08 Karolina Kamińska; jw. jw. jw. jw.  jw.  

316. 14.07.08 Andrzej Kowalczyk; jw. jw. jw. jw.  jw.  

317. 14.07.08 Stefan Janiszewski jw. jw. jw. jw.  jw.  

318. 14.07.08 Olszewski Andrzej jw. jw. jw. jw.  jw.  

319. 14.07.08 Elżbieta Olszewska; jw. jw. jw. jw.  jw.  

320. 14.07.08 Justyna Olszewska; jw. jw. jw. jw.  jw.  

321. 14.07.08 Józef Olszewski; jw. jw. jw. jw.  jw.  

322. 14.07.08 Dariusz Olszewski jw. jw. jw. jw.  jw.  

323. 14.07.08 Werder Henryk jw. jw. jw. jw.  jw.  

324. 14.07.08 Ana Werder; jw. jw. jw. jw.  jw.  

325. 14.07.08 Daniela Werder; jw. jw. jw. jw.  jw.  

326. 14.07.08 nazwisko nieczytelne 

Bożena 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

327. 14.07.08 nazwisko nieczytelne 

Krzysztof 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

328. 14.07.08 Paweł Kaniewski jw. jw. jw. jw.  jw.  

329. 14.07.08 Agnieszka Szymecka; jw. jw. jw. jw.  jw.  

330. 14.07.08 Mirosław Szymecki; jw. jw. jw. jw.  jw.  

331. 14.07.08 Szymecka imie 

nieczytelne 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

332. 14.07.08 Katarzyna Szymecka; jw. jw. jw. jw.  jw.  

333. 14.07.08 Barbara Powierza jw. jw. jw. jw.  jw.  

334. 14.07.08 Powierza Jan; jw. jw. jw. jw.  jw.  

335. 14.07.08 Dariusz Winnicki jw. jw. jw. jw.  jw.  

336. 14.07.08 Renata Winnicka; jw. jw. jw. jw.  jw.  

337. 14.07.08 Szmajser Aneta jw. jw. jw. jw.  jw.  

338. 14.07.08 Krzysztof Skupień jw. jw. jw. jw.  jw.  

339. 14.07.08 Dorota i Wojciech 

Suska 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

340. 14.07.08 Monika Lubowiecka-

Krupa 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

341. 14.07.08 Krupa Tomasz; jw. jw. jw. jw.  jw.  

342. 14.07.08 Dorota Samołówka jw. jw. jw. jw.  jw.  

343. 14.07.08 Joanna Samołówka; jw. jw. jw. jw.  jw.  

344. 14.07.08 Andrzej Samołówka; jw. jw. jw. jw.  jw.  

345. 14.07.08 Monika Samołówka; jw. jw. jw. jw.  jw.  

346. 14.07.08 Ruszkowski Dariusz jw. jw. jw. jw.  jw.  

347. 14.07.08 Magdalena 

Ruszkowska 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

348. 14.07.08 Jacek Ruszkowski; jw. jw. jw. jw.  jw.  

349. 14.07.08 Leszczyńska 

Małgorzata i Ryszard 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

350. 14.07.08 Skibniewski H. jw. jw. jw. jw.  jw.  

351. 14.07.08 Grażyna Barańska jw. jw. jw. jw.  jw.  

352. 14.07.08 Maria Buryk jw. jw. jw. jw.  jw.  

353. 14.07.08 Małgorzata 

Staszewska 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

354. 14.07.08 J Staszewski; jw. jw. jw. jw.  jw.  

355. 14.07.08 Teresa Kosieradzka jw. jw. jw. jw.  jw.  

356. 14.07.08 Kamil Kozieradzki; jw. jw. jw. jw.  jw.  

357. 14.07.08 Krzysztof Kozieradzki; jw. jw. jw. jw.  jw.  

358. 14.07.08 Alfred Kozieradzki; jw. jw. jw. jw.  jw.  

359. 14.07.08 Aneta Zubrzycka 

Jankowska 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

360. 14.07.08 Orzechowski Krzysztof jw. jw. jw. jw.  jw.  

361. 14.07.08 Figurska Marzena jw. jw. jw. jw.  jw.  

362. 14.07.08 Janiszewski; jw. jw. jw. jw.  jw.  

363. 14.07.08 A. Werelich jw. jw. jw. jw.  jw.  

364. 14.07.08 Łukasz Nalborski jw. jw. jw. jw.  jw.  

365. 14.07.08 Mossakowska 

Magdalena 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

366. 14.07.08 Bartłomiej Janiszek jw. jw. jw. jw.  jw.  

367. 14.07.08 Anna Bugajska jw. jw. jw. jw.  jw.  

368. 14.07.08 Marian Bucyk jw. jw. jw. jw.  jw.  

369. 14.07.08 Machowski Ryszard jw. jw. jw. jw.  jw.  

370. 14.07.08 Elżbieta Samson jw. jw. jw. jw.  jw.  

371. 14.07.08 Sławomir Samson; jw. jw. jw. jw.  jw.  

372. 14.07.08 Marek Jemiołowski jw. jw. jw. jw.  jw.  



373. 14.07.08 Henryk Puchalski jw. jw. jw. jw.  jw.  

374. 14.07.08 Maciej Puchalski; jw. jw. jw. jw.  jw.  

375. 14.07.08 Bogusława Puchalska; jw. jw. jw. jw.  jw.  

376. 14.07.08 Monika Puchalska; jw. jw. jw. jw.  jw.  

377. 14.07.08 Agata Puchalska; jw. jw. jw. jw.  jw.  

378. 14.07.08 Sapigórska Sylwia jw. jw. jw. jw.  jw.  

379. 14.07.08 Sapigórski Jan; jw. jw. jw. jw.  jw.  

380. 14.07.08 Sapigórski Wiesław; jw. jw. jw. jw.  jw.  

381. 14.07.08 Sapigórska Halina; jw. jw. jw. jw.  jw.  

382. 14.07.08 Rosłon Paweł jw. jw. jw. jw.  jw.  

383. 14.07.08 Kamionka Stanisław jw. jw. jw. jw.  jw.  

384. 14.07.08 Wiesława Kamionka; jw. jw. jw. jw.  jw.  

385. 14.07.08 Ireneusz Majewski jw. jw. jw. jw.  jw.  

386. 14.07.08 Anna Majewska; jw. jw. jw. jw.  jw.  

387. 14.07.08 W. Załuska jw. jw. jw. jw.  jw.  

388. 14.07.08 D. Załuski; jw. jw. jw. jw.  jw.  

389. 14.07.08 St. Załuski; jw. jw. jw. jw.  jw.  

390 14.07.08 J. Ratajewska jw. jw. jw. jw.  jw.  

391. 14.07.08 Makus Marek jw. jw. jw. jw.  jw.  

392. 14.07.08 Danuta Puszkarska jw. jw. jw. jw.  jw.  

393. 14.07.08 Marianna Puszkarska; jw. jw. jw. jw.  jw.  

394. 14.07.08 Karwicki Ireneusz jw. jw. jw. jw.  jw.  

395. 14.07.08 Karwicki Bogdan; jw. jw. jw. jw.  jw.  

396. 14.07.08 Karwicka Elżbieta; jw. jw. jw. jw.  jw.  

397. 14.07.08 Szmajser Piotr jw. jw. jw. jw.  jw.  

398. 14.07.08 Kalinowska Bożena jw. jw. jw. jw.  jw.  

399. 14.07.08 Rafał Klos jw. jw. jw. jw.  jw.  

400. 14.07.08 Teresa Adamiak jw. jw. jw. jw.  jw.  

401. 14.07.08 Renata Rosłon jw. jw. jw. jw.  jw.  

402. 14.07.08 Makus Mariola jw. jw. jw. jw.  jw.  

403. 14.07.08 Urawski Józef; jw. jw. jw. jw.  jw.  

404. 14.07.08 Sławomir Kosieradzki jw. jw. jw. jw.  jw.  

405. 14.07.08 Wojda Henryk jw. jw. jw. jw.  jw.  

406. 14.07.08 Wojda Zofia; jw. jw. jw. jw.  jw.  

407. 14.07.08 Sieradzka Janina jw. jw. jw. jw.  jw.  

408. 14.07.08 Zofia i Wiesław 

Kamiński 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

409. 14.07.08 Renata Olszewska jw. jw. jw. jw.  jw.  

410. 14.07.08 Marek Borowski jw. jw. jw. jw.  jw.  

411. 14.07.08 Robert Biegański jw. jw. jw. jw.  jw.  

412. 14.07.08 Zygmunt Szperek; jw. jw. jw. jw.  jw.  

413. 14.07.08 Jacek Hellich 

Irmina Hellich 

Piotr Hellich 

Elżbieta Pastuszak 

Jarosław Pastuszak 

Jerzy Pastuszak 

Aniela Joanna Majek 

Stanisław Majek 

Jolanta Kamionek 

Witold Kamionek 

Szymecki Arkadiusz 

Danuta Szymecka 

Mirosław Szymeczki; 

Ewa Ostaszewska 

Karolina Ostaszewska 

Marek Ostaszewski 

Skiba Katarzyna 

Adam Skiba 

Jarosław Skiba 

Marek Skiba 

Dariusz Wojciechow-

ski 

Patrycja Wojciechow-

ska 

Katarzyna Wyszyńska 

Rafał Wyszyński 

Sylwester Wyszyński 

Maruszewska Zofia 

Maruszewski Jerzy 

Danuta Gadzińska 

Dorota Gadzińska 

Patrycja Rowicka 

Masiewicz 

Krzysztof Masiewicz 

Nedzielski Jakub 

Anna Janiszek 

Włodarczyk Ewa 

Dąbrowska Agnieszka 

Polit Henryka 

Remiszewski 

Wojciech 

Krzysztof Zaorski 

Małgorzata Zaorska 

Rossa Dariusz 

Joanna Rossa; 

Olszewska Elżbieta 

Olszewski Marek 

Zdzisław Zając 

jw. jw. jw. jw.  jw.  



Alicja Lipińska 

Barbara Sommer 

Krzysztof Sommer 

Hanna Sulejewska 

Anna Majek 

Stramecka Helena 

Olszewski Robert 

Olszewska Iwona 

Burza Zenon 

Burza Piotr 

Kaska Mariola 

Kaska Bogusław 

Kubiak Krzysztof i 

Jolanta 

Teresa Rasińska 

Witold Rasiński 

Szczepan Rasiński 

Sosnowska Maria 

Sosnowski Robert 

Woźniak Joanna 

Maria Szynderska 

Piotr nazwisko 

nieczytelne 

Justyna Czarnowska 

Adam Czarnowski 

Janina Czarnowska 

Zdzisław Kowalewski 

Pelagia Kowalewska 

Wasiak Mieczysław 

Wasiak Stanisława 

Krystyna nazwisko 

nieczytelne 

Bożena nazwisko 

nieczytelne 

Kalinowski Dariusz 

Kalinowska Katarzyna 

Kalbarczyk imię 

nieczytelne 

Kalbarczyk Michał 

Tadeusz nazwisko 

nieczytelne 

Marek Miernik 

Mirosław Żabik 

Krzysztof Sarnowski 

Joanna nazwisko 

nieczytelne 

414. 14.07.08 Pastusiak Jerzy 

Pastusiak Elżbieta 

Pastusiak Jarosław 

Majek Stanisław 

Majek Aniela 

Składający uwagę nie wyrażają 

zgody na zakwalifikowanie ul. 

Białołęckiej jako ul. głównej [G] 

W piśmie podnoszą także: 

- nieaktualność podkładów (brak 

budynków wzdłuż Białołęckiej), 

- brak badań w zakresie oddziały-

wania ruchu samochodowego na 

mieszkańców oraz zabytkowa 

aleję drzew. 

jw. jw. nie uwzględniona  nie uwzględniona  

415. 14.07.08 Jacek Roszkowski 

Jacek Hellich 

Irmina Hellich 

Piotr Hellich 

Krupa Tomasz 

Monika Lubowicka – 

Krupa 

Kamionka St. 

Marcin Brona 

Ireneusz Majewski 

Kruszka Anna 

Bartuś Paweł 

Michał Basek 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

416. 07.07.08 Tampo Profi  

Bonisławski, 

Wieczorek 

Składający uwagę nie wyrażają 

zgody na: 

1. odcięcie ul. Gryfitów od ul. 

Białołęckiej, 

2. realizację przewidzianej w planie 

„zawrotki” gdyż koliduje ona z 

realizowanym na działce budyn-

kiem. 

działka nr 25/1 

z obrębu 4-07-12 

39 MN zabudowa mieszk. 

jednorodz wszystkich typów 

(wolno stojąca, bliźniacza i 

szeregowa) wraz z zapleczami 

(dojścia, podjazdy, podwórka, 

garaże, ogrody, elementy 

infrastruktury technicznej) z 

dopuszczeniem nieuciążliwych 

usług wbudowanych 

15 KP-J – (ul. Gryfitów) ciąg 

pieszo – jezdny o szerokości (8,0 - 

12,0 m) w liniach rozgranicz. 

pkt 1 

nie uwzględniona 

 pkt 1 

nie uwzględniona 

 

417. 07.07.08 Maria Pyszków Składająca uwagę wnosi o zmianę 

przebiegu ul. Inowłodzkiej w rejonie 

działek 23 i 25 i rozważenie 

możliwości jej przesunięcia w 

kierunku północnym. 

działki nr 23 i 25 

z obrębu 4-07-13 

2 KD-Z (proj. Inowłodzka) 

projektowana ulica zbiorcza o 

jednej jezdni i 2 pasach ruchu o 

zmiennej szerokości w liniach (20-

30 m) 

2 ZPp – tereny zieleni publicznej 

urządzonej - parki z właściwym 

wyposażeniem (ławki, latarnie 

itp.). Dopuszczone place zabaw, 

tereny sportu i rekreacji, ścieżki 

rowerowe i usługi nieuciążliwe 

(maksymalny udział powierzchni 

usługowych nie wiecej niż 5% 

całkowitej pow. terenu. 

nie uwzględniona  nie uwzględniona  

418. 11.07.08 Dominiak Mariola Składająca uwagę nie wyraża 

zgodny na: 

1. zaproponowany w projekcie 

przebieg drogi 13 KD-D przecho-

dzącej w 14 KD-D pomiędzy 

ulicami Białołęcką i Zbyszka z 

działki nr 

23/3 i 23/4 

z obrębu 4-07-06 

26 MN zabudowa mieszkaniowa 

jednorodz wszystkich typów 

(wolno stojąca, bliźniacza i 

szeregowa) wraz z zapleczami 

(dojścia, podjazdy, podwórka, 

garaże, ogrody, elementy 

pkt 2 

nie uwzględniona 

 pkt 2 

nie uwzględniona 

 



Bogdańca, 

2. przebieg drogi 2KD-L przez 

działkę 23/4, 

3. zaproponowany w planie podział 

nieruchomości na mniejsze 

działki gdyż działki 23/3 i 23/4 

mają być zagospodarowane jako 

całość. 

infrastruktury technicznej) z 

dopuszczeniem nieuciążliwych 

usług wbudowanych 

2 KD-L – projektowana ulica 

lokalna o jednej jezdni i 2 pasach 

ruchu o zmiennej szerokości w 

liniach rozgraniczających  

(12-20 m) 

13 KD-D - ulica dojazdowa o 

jednej jezdni i 2 pasach ruchu o 

szerokości w liniach rozgr. 

10 m. 

419. 11.07.08 Bogdan i Marzena 

Mieczkowscy 

Składający uwagę nie wyrażają 

zgody na zaproponowany w planie 

przebieg ul. Juranda ze Spychowa 

przez działki 63/2, 61/2, 61/4 i 73/6. 

działki nr 63/2, 61/2, 

61/4 i 73/6 

2 KD-L – projektowana ulica 

lokalna o jednej jezdni i 2 pasach 

ruchu o zmiennej szerokości w 

liniach rozgraniczających (12-20 

m). 

nie uwzględniona  nie uwzględniona uwaga tej 

samej treści 

złożona 

dwukrotnie 

420. 11.07.08 Grzegorz Biendzio Składający uwagę: 

1. nie wyraża zgodny na zaplano-

wany w ramach jego działki 

teren publiczny 4KP/ZP i wnosi o 

jego całkowitą likwidację, 

2. wnosi o zmianę klasyfikacji drogi 

10 KD-D na KPJ i zmniejszenie 

jej szerokości z 10 do 7m, 

3. wnosi o wprowadzenie w planie 

nakazu likwidacji napowietrz-

nych LWN 110 i 220 kV lub ich 

skablowania w granicach linii 

rozgraniczających ulic publicz-

nych. 

działka nr 10 

z obrębu 4-07-07 

4 KP/ZP tereny ciągów pieszych 

oraz zieleni publicznej urządzonej 

wraz z właściwym wyposażeniem 

(ławki, latarnie itp.) z dopuszcze-

niem realizacji dróg eksploatacyj-

nych wzdłuż cieków wodnych i 

ścieżek rowerowych 

10 KD-D - ulica dojazdowa o 

jednej jezdni i 2 pasach ruchu 

o szerokości w liniach rozgrani-

czających 10 m. 

nie uwzględniona  nie uwzględniona  

421. 11.07.08 Marek Różycki 

Edyta Wasilewska - 

Różycka 

Składający uwagę nie wyrażają 

zgodny na: 

1. wprowadzenie w planie terenów 

zieleni publicznej wzdłuż Kanału 

Bródnowskiego, 

2. powstanie drogi KDW w ramach 

wydzielenia 24 MN 

3. powstanie drogi 9 KD-D, 

4. realizację budownictwa 

wielorodzinnego. 

działka nr 20 

z obrębu 4-07-07, 

teren wzdłuż 

Kanału Bródnow-

skiego oraz tereny 

przeznaczone w 

planie pod 

zabudowę 

wielorodzinnną 

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 KP/ZP – tereny 

ciągów pieszych oraz zieleni 

publicznej urządzonej wraz z 

właściwym wyposażeniem (ławki, 

latarnie itp.) z dopuszczeniem 

realizacji dróg eksploatacyjnych 

wzdłuż cieków wodnych i ścieżek 

rowerowych 

KDW – projektowane drogi 

wewnętrzne 

1, 2 MW/U zabudowa mieszka-

niowa wielorodzinna wraz z 

zapleczami (dojścia, podjazdy, 

parkingi, podwórka, garaże, 

ogrody, zieleń towarzysząca, 

elementy infrastruktury 

technicznej), towarzyszące usługi 

nieuciążliwe wbudowane, 

maksymalny udział powierzchni 

usługowych to 30% powierzchni 

użytkowej. 

pkt 1, 3, 4 

nie uwzględniona 

 pkt 1, 3, 4 

nie uwzględniona 

 

422. 11.07.08 Lucyna Różycka 

Zdzisław Różycki 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

423. 11.07.08 Jolanta Remiszewska 

 

Składająca uwagę wnosi o zmianę 

usytuowania linii WN 220 kV bądź 

wprowadzenie nakazu skablowania z 

zabezpieczeniem pasów w ramach 

ulic publicznych. 

teren pod linią WN 

w ramach 

wydzielenia 

15MN/U 

15 MN/U zabudowa mieszk. 

jednorodz. wszystkich typów 

(wolno stojąca, bliźniacza i 

szeregowa), towarzyszące usługi 

nieuciążliwe wbudowane lub 

wolno stojące wraz z zapleczami 

(dojścia, podjazdy, podwórka, 

garaże, ogrody, elementy 

infrastruktury technicznej). 

nie uwzględniona  nie uwzględniona  

424. 14.07.08 Władysław  

Jastrzębowski 

Mirosław Kraśniewicz 

Składający uwagę wnoszą o korektę 

ustaleń dla ul. Gryfitów na odcinku 

pomiędzy ul. o. Aniceta i proj. 2KDL i 

zmianę jej szerokości na 6,0 m. 

ul. Gryfitów na 

odcinku pomiędzy 

ul. o. Aniceta i proj. 

2KDL 

18 KP-J – (ul. Gryfitów) ciąg 

pieszo – jezdny o szerokości na 

omawianym odcinku 8,0 m w 

liniach rozgraniczających. 

nie uwzględniona 

częściowo 

(w zakresie szerokości) 

 nie uwzględniona 

częściowo 

(w zakresie 

szerokości) 

uwzględniona 

częściowo 

(w zakresie 

ponownej 

analizy linii 

rozgr. ciągu) 

425. 14.07.08 Krzysztof Zaorski 

w imieniu mieszkań-

ców os. Białołęka 

Wieś (w zał. lista 98 

podpisów) 

Składający uwagę kwestionują 

ustalenia dotyczące ul. Juranda ze 

Spychowa oznaczonej symbolem 2 

KD-L. 

ul. Juranda ze 

Spychowa 

2 KD-L – projektowana ulica 

lokalna o jednej jezdni i 2 pasach 

ruchu o zmiennej szerokości w 

liniach rozgraniczających (12-20 

m). 

nie uwzględniona  nie uwzględniona  

426. 14.07.08 Leszek Zalewski Składający uwagę protestuje 

przeciwko lokalizacji ul. Inowlodzkiej 

i proponuje jej przesuniecie bliżej 

Trasy Toruńskiej np. poprzez 

przystosowanie ul. Artyleryjskiej. 

ul. Inowłodzka 2 KD-Z (ul. Inowłodzka) 

projektowana ulica zbiorcza o 

jednej jezdni i 2 pasach ruchu o 

zmiennej szerokości w liniach (20-

30 m). 

nie uwzględniona  nie uwzględniona  

427. 14.07.08 Zofia Morawska jw. jw. jw. nie uwzględniona  nie uwzględniona  

428. 14.07.08 Tadeusz Szklarski 

 

Składający uwagę wnosi o 

uwzględnienie w projekcie planu 

możliwości zmiany przezn. części 

ogródków działkowych, w stosunku 

do których toczy się postępowanie 

administracyjne zmierzające do ich 

zwrotu. 

działki nr ew. 

1/5, 1/6, 1/7 

z obrębu 4-07-14 

2 KD-Z (ul. Inowłodzka) 

projektowana ulica zbiorcza o 

jednej jezdni i 2 pasach ruchu o 

zmiennej szerokości w liniach 

 (20-30 m 

2 ZD - teren ogrodów działko-

wych, z dopuszczeniem 

przekształcenia w na tereny 

zieleni publicznej. 

nie uwzględniona  nie uwzględniona  

429. 14.07.08 Agnieszka Pisarska - 

Brczak 

jw. jw. jw. nie uwzględniona  nie uwzględniona  

430. 14.07.08 Grzegorz Rurka 

Teresa Mosak – Rurka 

Składający uwagę wnoszą o: 

1. rezygnację z wprowadzania 

zabudowy wielorodzinnej na 

terenach 1 i 2 MW/U i przezna-

czenie ich pod MN lub MN/U, 

2. zwiększenie ilości terenów 

przeznaczonych pod zieleń 

publiczną i usługi rekreacyjno – 

sportowe, oraz pasów zieleni 

izolacyjnej wzdłuż Trasy Toruń-

skiej oraz ulic głównych i zbior-

czych, 

3. zmianę zapisów dotyczących 

stacji telefonii komórkowej, 

4. wprowadzenie nakazu 

przebudowy linii wysokiego 

napięcia na kablowe w terminie 

do 5 lat od wejścia w życie 

planu, 

5. zniesienie zapisów dot. opłaty 

cały obszar objęty 

planem 

1, 2 MW/U zabudowa mieszka-

niowa wielorodzinna wraz z 

zapleczami (dojścia, podjazdy, 

parkingi, podwórka, garaże, 

ogrody, zieleń towarzysząca, 

elementy infrastruktury 

technicznej), towarzyszące usługi 

nieuciążliwe wbudowane, 

maksymalny udział powierzchni 

usługowych to 30% powierzchni 

użytkowej 

1-46MN zabudowa mieszk. 

jednorodz. wszystkich typów 

(wolno stojąca, bliźniacza i 

szeregowa) wraz z zapleczami 

(dojścia, podjazdy, podwórka, 

garaże, ogrody, elementy 

infrastruktury technicznej) z 

dopuszczeniem nieuciążliwych 

usług wbudowanych 

1-27 MN/U zabudowa mieszk. 

pkt 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11 

nie uwzględniona 

pkt 9 

nie uwzględniona 

(ze względu na inne 

uwagi liczba segmentów 

zostanie ograniczona 

 do 4 szt.) 

 pkt 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11 

nie uwzględniona 

pkt 9 

nie uwzględniona 

(ze względu na inne 

uwagi liczba 

segmentów zostanie 

ograniczona  

do 4 szt.) 

 



planistycznej, 

6. uzupełnienie rysunku planu o 

istniejący budynek na działce 

15/6 z obr 4-07-12, 

7. zmianę wskaźników zabudowy 

dla terenów MN, MN/U i MW/U 

(PBC 60%, maks. wskaźnik 

zabudowy 40%, intensywność 

zab. 0,5, maks. wysokość 10 m), 

8. zmianę parametrów działek dla 

zabudowy wolnostojącej (pow. 

1000m
2
 i szer 20 m), dla zabu-

dowy bliźniaczej (pow. 600 m
2
 i 

szer. 12 m) oraz szeregowej 

(pow. 300 i 600 m
2
, szer. 8 i 12 

m), 

9. ograniczenie liczby segmentów 

w jednym zespole budynków 

szeregowych na 6 szt, 

10. dopuszczenie dachów w 

kolorze grafitowym, 

11. dopuszczenie dachów o spadku 

mniejszym niż 30%. 

jednorodz wszystkich typów 

(wolno stojąca, bliźniacza i 

szeregowa), towarzyszące usługi 

nieuciążliwe wbudowane lub 

wolnostojące wraz z zapleczami 

(dojścia, podjazdy, podwórka, 

garaże, ogrody, elementy 

infrastruktury technicznej) oraz 

ustalenia dotyczące LWN i stacji 

telefonii komórkowej. 

431. 14.07.08 jw. Składający uwagę wnosi o: 

1. wprowadzenie drogi wewnętrz-

nej na części działki 15/7, 

2. stworzenie w planie zapisów, 

które umożliwiłyby wykup części 

działki 15/7. 

działki nr ew. 

15/6 i 15/7 

z obrębu 4-07-12 

41MN zabudowa mieszk. 

jednorodz wszystkich typów 

(wolno stojąca, bliźniacza i 

szeregowa) wraz z zapleczami 

(dojścia, podjazdy, podwórka, 

garaże, ogrody, elementy 

infrastruktury technicznej) z 

dopuszczeniem nieuciążliwych 

usług wbudowanych 

16 KP-J – ciąg pieszo – jezdny o 

szerokości (6,0 - 8,0 m) w liniach 

rozgraniczających. 

nie uwzględniona  nie uwzględniona  

432. data 

stempla 

poczt 

9.07.08 

15.07.08 

Antoni Szyperek 

 

Składający uwagę nie wyraża zgody 

na projekt planu a w szczególności 

na: 

1. drogę lokalną 5KD-L, 

2. drogę wewnętrzną wzdłuż 

granicy północnej. 

Wnosi również o indywidualne 

spotkanie z osobami odpowiedzial-

nymi za projekt. 

Działki nr ew. 40/4, 

40/9 i 40/10 

z obrębu 4-07-06 

32MN zabudowa mieszkaniowa 

jednorodz wszystkich typów 

(wolno stojąca, bliźniacza i 

szeregowa) wraz z zapleczami 

(dojścia, podjazdy, podwórka, 

garaże, ogrody, elementy 

infrastruktury technicznej) z 

dopuszczeniem nieuciążliwych 

usług wbudowanych 

2 KD-L – projektowana ulica 

lokalna o jednej jezdni i 2 pasach 

ruchu o zmiennej szerokości w 

liniach rozgraniczających (12-

20m). 

pkt 1 

nie uwzględniona 

pkt 2 

nie uwzględniona jako 

bezprzedmiotowa (w 

projekcie nie jest 

przewidywana droga 

wewnętrzna w 

sąsiedztwie omawianej 

nieruchomości) 

 pkt 1 

nie uwzględniona 

pkt 2 

nie uwzględniona 

jako bezprzedmio-

towa (w projekcie 

nie jest przewidy-

wana droga 

wewnętrzna w 

sąsiedztwie 

omawianej 

nieruchomości) 

w uwadze 

pomylono 

numer drogi 

lokalnej – w 

sąsiedztwie 

nieruchomości 

przebiega 

droga o 

symbolu 2 KD-

L nie 5 KD-L 

433. 14.07.08 Jolanta Szmiga Składająca uwagę wnosi o: 

1. zmianę przeznaczenia ter. 1 i 2 

MW/U na MN/U, 

2. nie wprowadzenie transportu 

publicznego w ul. o. Aniceta 

(25KD-D), 

3. wprowadzenie nakazu 

likwidacji napowietrznych linii 

WN lub ich skablowania w 

granicach pasów drogowych 

ulic publicznych, 

4. nie projektowanie nowych, 

wcześniej nie planowanych 

dróg tranzytowych, 

5. likwidację drogi 9KD-L i 

przeznaczenie jej dla ruchu 

pieszego i rowerowego, 

6. obniżenie klasy drogi 9 KD-L 

do KD-D, 

7. obniżenie maksymalnej wys. 

budynków mieszk. i mieszkal-

no – usługowych do 11 m i 2,5 

kondygnacji, 

8. obniżenie maksymalnej wys. 

budynków usługowych do 11 

m i 2,0 kondygnacji, 

9. zwiększenie minimalnych pow. 

działek po uzbrojeniu terenu w 

sieć wodociągową i kanaliza-

cyjną do 450 m2 dla zabudowy 

bliźniaczej i 350 m2 dla zabu-

dowy szeregowej, 

10. rezygnację z możliwości 

zmniejszenia minimalnych 

wielkości działek o 10%, 

11. ograniczenie długości zespo-

łów zabudowy szeregowej do 4 

segmentów, 

12. uzupełnienie listy obiektów 

wymagających ochrony o obe-

lisk upamiętniający Bitwę pod 

Białołęką w rej. posesji Biało-

łęcka 231, 

13. likwidację jednorazowej opłaty 

planistycznej o której mowa w 

§ 14 planu, 

14. aktualizację podkładów 

geodezyjnych na których został 

opracowany plan m.in. w rej. 

Kanału Bródnowskiego. 

cały obszar objęty 

planem 

1, 2 MW/U zabudowa mieszka-

niowa wielorodzinna wraz z 

zapleczami (dojścia, podjazdy, 

parkingi, podwórka, garaże, 

ogrody, zieleń towarzysząca, 

elementy infrastruktury 

technicznej), towarzyszące usługi 

nieuciążliwe wbudowane, 

maksymalny udział powierzchni 

usługowych to 30% powierzchni 

użytkowej 

25 KD-D ulica dojazdowa o jednej 

jezdni i 2 pasach ruchu o 

zmiennej szerokości w liniach 

rozgraniczających (10 - 11,5 m)  

a także ustalenia ogólne i 

szczegółowe dotyczące: 

maksymalnej wysokości 

zabudowy, minimalnej wielkości 

działek, zasad realizacji nowej 

zabudowy, sieci elektroenerge-

tycznych oraz opłat planistycz-

nych. 

pkt 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

13, 14 

nie uwzględniona 

 pkt 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 13, 14 

nie uwzględniona 

 

434. 14.07.08 Mieczysław Szmiga; jw. jw. jw. jw.  jw.  

435. 14.07.08 Elżbieta Sychowicz jw. jw. jw. jw.  jw.  

436. 14.07.08 Jacek Zychowicz; jw. jw. jw. jw.  jw.  

437. 14.07.08 Alicja Sychowicz - 

Szmiga 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

438. 14.07.08 Tomasz Szmiga jw. jw. jw. jw.  jw.  

439. 14.07.08 Mieszkańcy Dzielnicy 

Białołęka 

ul. Gryfitów,  

Toporczyków 

Składający uwagę kwestionują 

określony w projekcie przebieg  

ul. Inowłodzkiej i wnoszą o jej 

likwidację lub zmianę jej przebiegu 

(przesunięcie w kierunku południo-

przebieg 

projektowanej ul. 

Inowłodzkiej 

2 KD-Z (proj. Inowłodzka) 

projektowana ulica zbiorcza o 

jednej jezdni i 2 pasach ruchu o 

zmiennej szerokości w liniach 

rozgraniczających (20-30 m). 

nie uwzględniona  nie uwzględniona  



(w załączeniu kopia 

protestu z dnia 

24.10.2007 skierowa-

nego do Rady 

Dzielnicy Białołęka i 

kopie list 37 

podpisów) 

wym) 

440. 14.07.08 Ryszard Górlicki jw. jw. jw. jw.  jw.  

441. 14.07.08 Tomasz nazwisko 

nieczytelne 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

442. 14.07.08 Alicja Sadowska jw. oraz  

2. nie realizowanie nowego odcinka 

ul. Juranda ze Spychowa. 

przebieg projekt. 

ulic: Inowłodzkiej i 

Juranda ze 

Spychowa 

jw. 

oraz 2 KD-L – projekt. ulica 

lokalna o jednej jezdni i 2pasach 

ruchu o zmiennej szerokości w 

liniach rozgraniczających (12-20 

m). 

nie uwzględniona  nie uwzględniona  

443. 14.07.08 Jacek i Beata Cedro Składający uwagę wnoszą o: 

1. przywrócenie w projekcie linii 

rozgraniczających ul. Gryfitów z 

1998 i 2000r., 

2. zmianę przebiegu proj. ul. 

Inowłodzkiej (przesunięcie jej w 

kierunku południowym), 

3. zmianę lokalizacji przystanków 

autobusowych na wysokości 

działek 6/6 i 86/1. 

ul. Inowłodzka 

i działka nr 86/6 

z obrębu 4-07-13 

2 KD-L – projektowana ulica 

lokalna o jednej jezdni i 2 pasach 

ruchu o zmiennej szerokości w 

liniach rozgraniczających (12-

20m). 

15 i 18 KP-J – (ul. Gryfitów) ciąg 

pieszo – jezdny o zmiennej 

szerokości w liniach rozgranicza-

jących (8-12,0 m). 

pkt 1 

nie uwzględniona 

częściowo 

(nie na wszystkich 

odcinkach można 

potwierdzić wcześniejsze 

linie rozgraniczające) 

pkt 2 

nie uwzględniona 

 pkt 1 

nie uwzględniona 

częściowo 

(nie na wszystkich 

odcinkach można 

potwierdzić 

wcześniejsze linie 

rozgraniczające) 

pkt 2 

nie uwzględniona 

 

 

444. 14.07.08 Krzysztof Klimek jw. ul. Inowłodzka 

i nieruchomość 

Gryfitów 38 

jw. jw.  jw.  

445. 14.07.08 Joanna Roman Cedro jw. ul. Inowłodzka 

i działka nr 86/6 

z obrębu 4-07-13 

jw. jw.  jw.  

446. 14.07.08 Marta Kamionek jw. ul. Inowłodzka 

i działka nr 86/5 

z obrębu 4-07-13 

jw. jw.  jw.  

447. 14.07.08 Wanda Klimek 

Zbigniew Klimek 

jw. ul. Inowłodzka 

i działka nr 86/4 

z obrębu 4-07-13 

jw. jw.  jw.  

448. 14.07.08 Erazm Romański jw. ul. Inowłodzka 

i działka nr 3/3 

z obrębu 4-07-13 

jw. jw.  jw.  

449. 14.07.08 Helena Romańska; jw. jw. jw. jw.  jw.  

450. 14.07.08 Maria Sucharska jw. ul. Inowłodzka 

i działki nr 145 i 146 

z obrębu 4-07-13 

jw. jw.  jw.  

451. 14.07.08 Ilona Sucharska – 

Ciupa 

jw. jw. jw. jw.  jw.  

452. 14.07.08 Krzysztof Waszczuk jw. ul. Inowłodzka 

i działka nr 151 

z obrębu 4-07-13 

jw. jw.  jw.  

453. 14.07.08 Elżbieta Waszczuk; jw. jw. jw. jw.  jw.  

454. 14.07.08 Alina Poteralska jw. ul. Inowłodzka 

i działka nr 150 

z obrębu 4-07-13 

jw. jw.  jw.  

455. 14.07.08 Dariusz Poteralski; jw. jw. jw. jw.  jw.  

456. 14.07.08 Zbigniew Nowak jw. oraz 

4. usunięcia sprzeczności oraz 

błędów w projekcie planu w § 5.1.c, 

§ 6.3.2, § 6.4.1, § 11.1.10, § 15.5, 

§ 16.5.1 i § 34 

ul. Inowłodzka 

i działka nr 6/6 

z obrębu 4-07-13 

jw. pkt 1 

nie uwzględniona 

częściowo 

(nie na wszystkich 

odcinkach istnieje 

możliwość potwierdzenia 

wcześniejszych linii 

rozgraniczających) 

pkt 2 nie uwzględniona 

pkt4 nie uwzględniona 

w zakresie § 5.1.c, 

§ 6.3.2, § 6.4.1, § 11.1.10 

 pkt 1 

nie uwzględniona 

częściowo 

(nie na wszystkich 

odcinkach istnieje 

możliwość 

potwierdzenia 

wcześniejszych linii 

rozgraniczających) 

pkt 2 

nie uwzględniona 

pkt4 

nie uwzględniona 

w zakresie § 5.1.c, 

§ 6.3.2, § 6.4.1, 

§ 11.1.10 

 

457. 14.07.08 Iwona Włodarczak jw. ul. Inowłodzka 

i działka nr 86/1 

z obrębu 4-07-13 

jw. jw.  jw.  

458. 14.07.08 Tomasz Włodarczak; jw. jw. jw. jw.  jw.  

459. 14.07.08 Magdalena Nowak jw. ul. Inowłodzka 

i działka nr 6/6 

z obrębu 4-07-13 

jw. jw.  jw.  

460. 14.07.08 Burmistrz Dzielnicy 

Białołęka m.st. 

Warszawy  

ul. Modlińska 197 

03-122 Warszawa 

W związku z przekazanymi przez 

Komitet Mieszkańców ul. Gryfitów 

uwagami, składający uwagę wnosi o 

przeanalizowanie możliwości zmiany 

kategorii drogi z gminnej na wew. 

ul. Gryfitów 15 i 18 KP-J – (ul. Gryfitów) ciąg 

pieszo – jezdny o zmiennej 

szerokości w liniach rozgranicza-

jących (8-12,0 m). 

nie uwzględniona  nie uwzględniona  

461. 10.07.08 Kazimierz Janiszewski Składający uwagę wnosi o: 

1. uwzględnienie w planie faktu, że 

linia wysokiego napięcia 110 kV 

w rejonie jego działki jest prze-

stępstwem budowlanym, 

2. zamieszczenie w planie wykazu 

użytkowników odpowiedzialnych 

prawnie za ograniczenia w 

zagospodarowaniu działek 

położonych pod linią 110 kV, 

3. usunięcie z rysunku planu linii 

zabudowy związanych z przebie-

giem LWN, 

4. wprowadzenie nakazu kablowa-

nia LWN, 

5. korektę zapisów prognozy 

oddziaływania na środowisko w 

zakresie oddziaływania LWN, 

6. zmianę parametrów w zakresie 

minimalnej powierzchni działki 

określonych dla działki 50/2 na 

takie jak określone dla obszarów 

MN/U, 

7. określenie minimalnego udziału 

działka nr ew. 50/2 

z obrębu 4-07-04 

1, 2 U/Z/MN – tereny usług 

nieuciążliwych (z wyjątkiem 

funkcji chronionych, jak usługi 

oświaty, zdrowia) wraz z 

zapleczami (dojścia, podjazdy, 

garaże, zieleń towarzysząca, 

parkingi, elementy infrastruktury 

technicznej), zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna 

wbudowana w obiekt usługowy 

lub wolnostojąca, stanowiąca nie 

więcej niż 50% powierzchni 

użytkowej, tereny urządzonej 

zieleni towarzyszącej (wysokiej i 

niskiej) 

3 KP/ZP – tereny ciągów pieszych 

oraz zieleni publicznej urządzonej 

wraz z właściwym wyposażeniem 

(ławki, latarnie itp.) z dopuszcze-

niem realizacji dróg eksploatacyj-

nych wzdłuż cieków wodnych i 

ścieżek rowerowych. 

pkt 2, 3, 8 

nie uwzględniona 

 pkt 2, 3, 8 

nie uwzględniona 

 



PBC dla działki 50/2 na 50%, 

8. określenia szerokości i 

uzasadnienie przyjętych parame-

trów dla wydzielenia 3/KP/ZP. 

462. 10.07.08 Tomasz Klatowicz W uwadze zgłoszono sprzeciw dot. 

realizacji, przewidzianego w 

projekcie planu ciągu powiązań 

przyrodniczych o szerokości 10 lub 5 

m i wyznaczenia ciągu o szerokości 3 

m na całej długości z obowiązkiem 

zachowania pasa zieleni na terenie 

przylegających działek inwestycyj-

nych. 

działki wzdłuż 

Kanału Bródnow-

skiego 

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 KP/ZP – tereny 

ciągów pieszych oraz zieleni 

publicznej urządzonej wraz z 

właściwym wyposażeniem (ławki, 

latarnie itp.) z dopuszczeniem 

realizacji dróg eksploatacyjnych 

wzdłuż cieków wodnych i ścieżek 

rowerowych. 

nie uwzględniona 

(wprowadzono jedynie 

odcinkowe zawężenia w 

rejonie działek 

zainwestowanych lub 

objętych wydanymi 

decyzjami administra-

cyjnymi) 

 nie uwzględniona 

(wprowadzono 

jedynie odcinkowe 

zawężenia w rejonie 

działek zainwesto-

wanych lub 

objętych wydanymi 

decyzjami 

administracyjnymi) 

 

Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 

Ligia Krajewska 

 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały nr LXXI/2230/2010 

Rady m.st. Warszawy 

z dnia 28 stycznia 2010r. 

 

 

Sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Białołęka 

Wieś inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych m.st. Warszawy oraz 

zasady ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

 

I. Sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Białołę-

ka Wieś inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych m.st. Warsza-

wy: 

Podstawą prawną realizacji zadań własnych Miasta, zapisanych w miejscowym planie zagospodaro-

wania przestrzennego obszaru osiedla Białołęka Wieś: 

a) Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku. (uchwała nr LXII/1789/2005 Rady m.st. Warszawy z 

dnia 24 listopada 2005r.). 

b) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (uchwała nr 

LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 października 2006r.), w którym przeważająca część 

obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod 

funkcję mieszkaniową (M2.12 - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o wy-

sokości do 12m), a pozostała pod: tereny usługowe U.12. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej mogą być realizowane przez Dzielnicę Białołęka m.st. 

Warszawy i miejskie jednostki organizacyjne, takie jak: Zarząd Dróg Miejskich, Miejskie Przedsiębior-

stwo Wodociągów i Kanalizacji oraz inne przedsiębiorstwa (spółki) realizujące ww. zadania. 

II. Zasady finansowania zadań należących do zadań własnych m.st. Warszawy 

Realizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Białołęka Wieś spowoduje 

wpływy do budżetu miasta przede wszystkim z dwóch źródeł: z tytułu opłaty planistycznej (pobieranej 

w okresie 5 lat od daty uchwalenia planu) oraz z tytułu wzrostu podatku od wartości nieruchomości (w 

związku ze zmianą sposobu zagospodarowania i z inną niż dotychczasowa funkcją). Ustalenia planu w 

zasadniczy sposób spowodują, w stosunku do stanu istniejącego zwiększenie intensywności zabudowy 

(mieszkaniowej i usługowej), wynikającą w głównej mierze z dopuszczenia: wtórnych podziałów dzia-

łek budowlanych, rozbudowy istniejących budynków oraz wyższego wskaźnika intensywności zabu-

dowy. Zgodnie z założeniami planu maksymalny łączny wzrost powierzchni zabudowy mieszkaniowej 

może osiągnąć wielkość rzędu 714367m2 a usługowej 262833m2. Szacunkowy całkowity roczny dochód 

miasta z docelowego podatku od nieruchomości (powierzchnia mieszkaniowa i usługowa), których za-

gospodarowanie na obszarze planu będzie możliwe dzięki wprowadzeniu jego ustaleń potencjalnie 

może wynieść około 2.420.600złotych rocznie. Ze względu na nowe możliwości inwestowania, zwięk-

szoną powierzchnię usługową (a tym samym zwiększoną powierzchnię komercyjną) wzrośnie podatek 

dochodowy. Zakłada się, że średni podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 

rocznie wyniesie około 15.768.000zł. 

Projektowane w planie inwestycje oszacowano w prognozie skutków finansowych uchwalenia planu 

miejscowego na kwotę rzędu 387.717.300zł, w tym: 

 wykup gruntów pod tereny – 217.287.800zł, 



 budowę nowego układu drogowego – 84.150.000zł, 

 budowę sieci wodociągowej –12.792.200zł, 

 budowę sieci kanalizacyjnej – 32.180.900zł, 

 koszt zieleni publicznej – 5.240.000zł, 

 koszt budowy ścieżek rowerowych – 819.400zł, 

 + rezerwa dodana do kosztów w wysokości 10% - 35.247.000zł. 

Połowa kosztów poniesionych na wykup gruntów, budowę dróg i komunikacji oraz infrastruktury tech-

nicznej nastąpi po około dziewięciu latach po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego osiedla Białołęka Wieś. Suma uzyskanych po dziesięciu latach dochodów wyniesie około 

203.630.000zł (powyższe wyliczenia zostały wykonane na podstawie cenników z II półrocza 2005 roku). 

 

Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 

Ligia Krajewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


