
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 9 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE 

z dnia 8 maja 2012 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”. 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, 

poz. 1220, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Ustanawia się na okres 20 lat plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”, zwane-

go dalej „rezerwatem”.  

§ 2.1. Celem ochrony przyrody rezerwatu jest ekosystem starorzecza Wisły stanowiący cenny element śro-

dowiska przyrodniczego Warszawy i obiekt badawczy nad procesami ekologicznymi.  

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, są:  

1) ochrona największego zbiornika wodnego Warszawy, ważnego w systemie przyrodniczym miasta;  

2) zachowanie cennych w skali Warszawy ekosystemów wodnych i nadwodnych;  

3) udostępnienie części obszaru rezerwatu społeczeństwu.  

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagro-

żeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków określa załącznik nr 1 do zarządzenia.  

§ 4.1. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną i krajobrazową.  

2. Obszary objęte ochroną czynną i krajobrazową określa załącznik nr 2 do zarządzenia.  

§ 5. Działania ochronne na obszarach ochrony czynnej i krajobrazowej, z podaniem rodzaju, zakresu i loka-

lizacji tych działań, określa załącznik nr 3 i 4 do zarządzenia.  

§ 6. Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, re-

kreacyjnych i amatorskiego połowu ryb oraz określenie sposobów ich udostępniania, określają załączniki nr 5, 

6 i 7 do zarządzenia.  

§ 7. Wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność handlowa, określają załączniki nr 8 i 9 

do zarządzenia.  

§ 8.1. Na terenie rezerwatu wyznacza się miejsca wprowadzania psów.  

2. Wskazanie miejsc wprowadzania psów określa załącznik nr 10 do zarządzenia.  

§ 9.1. Wprowadza się następujące ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego miasta stołecznego Warszawy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta sto-

łecznego Warszawy, planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego dotyczące elimi-

nacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych:  

1) w obrębie rezerwatu wskazuje się na konieczność dodatkowego zasilania akwenu rezerwatu wodami odpo-

wiedniej jakości i ilości spoza jego zlewni;  

2) w obrębie zlewni jeziorka nie należy pogarszać istniejących warunków hydrologicznych;  
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3) w obrębie otuliny rezerwatu ustala się strefy, które oznaczone są symbolami: A, B, C, D, E, F:  

a) w strefie A ustala się:  

- zachowanie minimum 80% powierzchni biologicznie czynnej, rozumianej jako powierzchnię terenu 

pokrytą roślinnością lub czasowo jej pozbawioną, niezabudowaną, wolną od jakichkolwiek sztucz-

nych nawierzchni utrudniających wsiąkanie wody opadowej w grunt, bilansowanej w skali całej stre-

fy, której koncentrację proponuje się w sąsiedztwie granic rezerwatu,  

- możliwość przekształcenia ogródków działkowych w tereny zieleni urządzonej z wyłącznym wyko-

rzystaniem do tego celu rodzimych gatunków drzew i krzewów właściwych dla danego typu siedliska 

przyrodniczego,  

- zachowanie naturalnej rzeźby terenu przez co rozumie się zachowanie powierzchni tarasu zalewowe-

go doliny Wisły w obrębie, którego wyklucza się wykonywanie trwałych, otwartych wykopów ziem-

nych i obniżeń oraz trwałych wyniesień i podwyższeń,  

- w odległości 25 m od granicy rezerwatu, 40 m od granicy jeziora Sielanka oraz w odległości 5 m po 

obu stronach kanału łączącego jezioro Sielanka z jeziorem Czerniakowskim zieleń urządzoną, do 

urządzenia której należy wykorzystywać rodzime gatunki drzew i krzewów, właściwe dla danego ty-

pu siedliska przyrodniczego, z możliwością pozostawienia tego obszaru do naturalnej sukcesji; w ra-

mach zagospodarowania terenu - realizację infrastruktury liniowej celu publicznego,  

- poza obszarami, o których mowa w tire 4 możliwość realizacji ogrodzeń z pozostawioną wolną prze-

strzenią co najmniej 15 cm od powierzchni terenu i możliwość przebudowy istniejącej oraz realizacji 

nowej zabudowy o charakterze architektury ogrodowej, przeznaczonej m. in. na funkcję dekoracyjną 

(altany, pergole) oraz komunikacyjną (schody, ścieżki, mostki), urządzenia związane z placami zabaw 

dla dzieci, a także możliwość realizacji inwestycji liniowych celu publicznego,  

b) w strefie B ustala się:  

- zachowanie minimum 90% powierzchni biologicznie czynnej, rozumianej jako powierzchnię terenu 

pokrytą roślinnością lub czasowo jej pozbawioną, niezabudowaną, wolną od jakichkolwiek sztucz-

nych nawierzchni utrudniających wsiąkanie wody opadowej w grunt, bilansowanej w skali całej stre-

fy, której koncentrację proponuje się w sąsiedztwie granic rezerwatu,  

- właściwe utrzymanie fosy i jej otoczenia według wymogów wynikających z odrębnych przepisów do-

tyczących ochrony zabytków,  

c) w strefie C ustala się:  

- zachowanie minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej, rozumianej jako powierzchnię terenu 

pokrytą roślinnością lub czasowo jej pozbawioną, niezabudowaną, wolną od jakichkolwiek sztucz-

nych nawierzchni utrudniających wsiąkanie wody opadowej w grunt, bilansowanej w skali całej stre-

fy, której koncentrację proponuje się w sąsiedztwie granic rezerwatu,  

- zachowanie naturalnej rzeźby terenu przez co rozumie się zachowanie powierzchni tarasu zalewowe-

go doliny Wisły w obrębie, którego wyklucza się wykonywanie trwałych, otwartych wykopów ziem-

nych i obniżeń oraz trwałych wyniesień i podwyższeń,  

d) w strefie D ustala się:  

- zachowanie minimum 60% powierzchni biologicznie czynnej, rozumianej jako powierzchnię terenu 

pokrytą roślinnością lub czasowo jej pozbawioną, niezabudowaną, wolną od jakichkolwiek sztucz-

nych nawierzchni utrudniających wsiąkanie wody opadowej w grunt, bilansowanej w skali całej stre-

fy, której koncentrację proponuje się w sąsiedztwie granic rezerwatu. Do powierzchni biologicznie 

czynnej zalicza się również trawę syntetyczną nawierzchni boisk sportowych,  

- w odległości 15 m od granicy rezerwatu zieleń urządzoną, do urządzenia której należy wykorzysty-

wać rodzime gatunki drzew i krzewów, właściwe dla danego typu siedliska przyrodniczego, z możli-

wością pozostawienia tego obszaru do naturalnej sukcesji; w ramach zagospodarowania terenu - re-

alizację infrastruktury liniowej celu publicznego,  

- wykluczenie budowy fundamentów i kondygnacji podziemnych poniżej spągu warstwy nieprzepusz-

czalnej w gruncie,  
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- zachowanie naturalnej rzeźby terenu przez co rozumie się zachowanie powierzchni tarasu zalewowe-

go doliny Wisły w obrębie, którego wyklucza się wykonywanie trwałych, otwartych wykopów ziem-

nych i obniżeń oraz trwałych wyniesień i podwyższeń,  

e) w strefie E ustala się:  

- zachowanie minimum 60% powierzchni biologicznie czynnej, rozumianej jako powierzchnię terenu 

pokrytą roślinnością lub czasowo jej pozbawioną, niezabudowaną, wolną od jakichkolwiek sztucz-

nych nawierzchni utrudniających wsiąkanie wody opadowej w grunt, bilansowanej w skali całej stre-

fy, której koncentrację proponuje się w sąsiedztwie granic rezerwatu,  

- wykluczenie budowy fundamentów i kondygnacji podziemnych poniżej spągu warstwy nieprzepusz-

czalnej w gruncie,  

- w odległości 15 m od granicy rezerwatu zieleń urządzoną, do urządzenia której należy wykorzysty-

wać rodzime gatunki drzew i krzewów, właściwe dla danego typu siedliska przyrodniczego, z możli-

wością pozostawienia tego obszaru do naturalnej sukcesji; w ramach zagospodarowania terenu - re-

alizację infrastruktury liniowej celu publicznego,  

- zachowanie naturalnej rzeźby terenu przez co rozumie się zachowanie powierzchni tarasu zalewowe-

go doliny Wisły w obrębie, którego wyklucza się wykonywanie trwałych, otwartych wykopów ziem-

nych i obniżeń oraz trwałych wyniesień i podwyższeń,  

f) w strefie F ustala się:  

- zachowanie minimum 60% powierzchni biologicznie czynnej, rozumianej jako powierzchnię terenu 

pokrytą roślinnością lub czasowo jej pozbawioną, niezabudowaną, wolną od jakichkolwiek sztucz-

nych nawierzchni utrudniających wsiąkanie wody opadowej w grunt, bilansowanej w skali całej stre-

fy, której koncentrację proponuje się w sąsiedztwie granic rezerwatu,  

- w odległości 25 m od granicy rezerwatu zieleń urządzoną, do urządzenia której należy wykorzysty-

wać rodzime gatunki drzew i krzewów, właściwe dla danego typu siedliska przyrodniczego, z możli-

wością pozostawienia tego obszaru do naturalnej sukcesji; w ramach zagospodarowania terenu - re-

alizację infrastruktury liniowej celu publicznego,  

- zostawienie obecnej klasy drogi położonej na działkach ewidencyjnych nr 16 z obrębu 1-05-03 i nr 25 

z obrębu 1-05-02, jako drogi dojazdowej (D), według wymogów wynikających z odrębnych przepi-

sów dotyczących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi,  

- zachowanie naturalnej rzeźby terenu przez co rozumie się zachowanie powierzchni tarasu zalewowe-

go doliny Wisły w obrębie, którego wyklucza się wykonywanie trwałych, otwartych wykopów ziem-

nych i obniżeń oraz trwałych wyniesień i podwyższeń.  

2. Mapę ustaleń do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołeczne-

go Warszawy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy, planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagro-

żeń wewnętrznych lub zewnętrznych określa załącznik nr 11.  

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego.  

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. 

Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337. 

 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie: 

Aleksandra Atłowska 
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Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 9 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

z dnia 8 maja 2012r. 

 

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania 

istniejących (I) i potencjalnych (P) zagrożeń wewnętrznych (W) i zewnętrznych (Z) oraz ich skutków 

 
Rodzaj 

zagrożenia  

Identyfikacja zagrożenia  Sposób eliminacji lub ograniczania istniejących  

i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych 

oraz ich skutków 

I W  

P Z  

Rozprzestrzenianie się inwazyjnych zbiorowisk 

nawłoci późnej Solidago gigantea i nawłoci kana-

dyjskiej Solidago canadensis na terenach przyle-

gających do jeziorka.  

Pozostawienie do naturalnej sukcesji.  

I  

W/Z  

Presja norki amerykańskiej Mustela vison.  Redukcja populacji norki amerykańskiej Mustela vison.  

I  

W  

Monotypizacja krajobrazu.  Zachowanie zieleni ogrodowej, łąkowej i szuwarowej.  

I  

W/Z  

Antropopresja obejmująca w szczególności:    

- niszczenie roślinności strefy brzegowej,    

- niepokojenie ptaków, niszczenie ich lęgów przez 

ludzi i psy,    

- zaśmiecanie terenu rezerwatu,    

- niekontrolowana penetracja rezerwatu,    

- zmniejszanie powierzchni biologicznie czynnej 

umożliwiającej naturalne wsiąkanie wód opado-

wych.    

- ograniczenie swobodnego dostępu do wody oraz ro-

ślinności nadbrzeżnej,    

- wskazanie miejsc wprowadzania psów na terenie re-

zerwatu,    

- skanalizowanie ruchu pieszego, wskazanie miejsc 

udostępnionych dla celów naukowych, rekreacyjnych, 

turystycznych, handlowych,    

- wyznaczenie stref w otulinie przede wszystkim z od-

powiednim udziałem powierzchni biologicznie czynnej, 

przy zachowaniu naturalnej rzeźby terenu wraz z pasami 

gruntów wolnymi od zabudowy.    

I  

W/Z  

Przyspieszony, w porównaniu z naturalnym, pro-

ces obniżania lustra wody i eutrofizacja wód za-

nieczyszczeniami komunalnymi.  

- konieczność dodatkowego zasilania akwenu rezerwatu 

wodami odpowiedniej jakości i ilości spoza jego zlewni;   

- wzmożenie kontroli nielegalnego odprowadzania ście-

ków według odrębnych przepisów;   

- prowadzenie monitoringu wód gruntowych w bezpo-

średnim sąsiedztwie akwenu.  

I  

W  

Duży udział ryb karpiowatych w strukturze ichtio-

fauny potęgujący eutrofizację jeziorka.  

Zarybianie szczupakiem Esox lucius.  

P  

Z/W  

Budowa w rezerwacie nowej infrastruktury tech-

nicznej wynikająca z presji zabudowy terenów 

otaczających rezerwat.  

Wykluczenie budowy nowej infrastruktury technicznej.  
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Załącznik Nr 2  

do Zarządzenia Nr 9 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

z dnia 8 maja 2012r. 

 

Obszary objęte ochroną czynną i krajobrazową 
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Załącznik Nr 3  

do Zarządzenia Nr 9 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

z dnia 8 maja 2012r. 

 

Działania ochronne na obszarach ochrony czynnej i krajobrazowej,  

z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań 

 
Lokalizacja  

działań ochronnych 

Rodzaj działań ochronnych Zakres działań ochronnych 

Obręb  
ewidencyjny  

Działka 
ewidencyjna  

1-05-12   6   KS    Dwukrotnie, co roku, w maju i wrześniu, sprzętem mechanicz-

nym lub ręcznie.    34   

1-05-20   1   

12   

7   

1-05-20   7   DZ    Przez okres obowiązywania planu ochrony.    

1-05-12   38   

39   

41   

42   

44   

45   

1-05-03   1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

1-05-03   8   NA    Co cztery lata, w okresach trzydobowych:    

- raz w lutym,    

- raz we wrześniu.    

Odłowy należy przeprowadzać od zmierzchu do świtu przez trzy 

kolejne doby, pułapki w ilości nie mniejszej niż 10 sztuk, należy 

rozmieścić wzdłuż linii brzegowej i kontrolować je co najmniej 

dwa razy w ciągu nocy. Schwytane norki należy uśpić i zutyli-

zować według odrębnych przepisów.    

1-05-12   35   

1-05-20   3   

1-05-03   8   ZA    Co dwa lata w kwietniu, w ilości 10.000 sztuk.    

1-05-12   35   

1-05-20   3   

1-05-03   10   KZ    Dopuszcza się realizację wszelkich prac (remonty, zabezpiecze-

nia przed deprecjacją) w obrębie fosy i jej otoczenia zapewnia-
jących właściwe utrzymanie zabytku.    

Obszar rezerwatu   Monitoring poziomu wód grun-

towych w bezpośrednim sąsiedz-

twie akwenu Jeziorka Czernia-
kowskiego.   

Zainstalowanie co najmniej dwóch piezometrów w pasie 20 m 

od linii brzegowej Jeziorka Czerniakowskiego i dokonywanie 

serii pomiarowych, nie rzadziej niż raz na trzy lata, w sezonach: 
wiosennym i jesiennym.   

 
Objaśnienia skrótów użytych w załączniku:  

KS - Wykaszanie roślinności trawiastej i zielnej wraz z usuwaniem biomasy poza rezerwat.  

DZ - Użytkowanie ogródków działkowych. Na obszarze dopuszcza się działania polegające na utrzymaniu istniejących 

obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem ogródków działkowych. W przypadku 

likwidacji ogródków należy pozostawić teren do naturalnej sukcesji.  

NA - Odłów za pomocą pułapek żywołownych norki amerykańskiej Mustela vison.  

ZA - Zarybianie zdolnym do samodzielnego pobierania pokarmu (żerowania) wylęgiem szczupaka Esox lucius. Zarybianie 

przeprowadzać należy równomiernie na całym akwenie.  

KZ - Utrzymanie ze względów krajobrazowych i historycznych fosy i jej otoczenia.  
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Załącznik Nr 4 

do Zarządzenia Nr 9 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

z dnia 8 maja 2012r. 
 

Lokalizacja działań ochronnych 
 

 

Objaśnienia skrótów użytych w załączniku:  

KS - Wykaszanie roślinności trawiastej i zielnej wraz z usuwaniem biomasy poza rezerwat.  

DZ - Użytkowanie ogródków działkowych. Na obszarze dopuszcza się działania polegające na utrzymaniu istniejących 

obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem ogródków działkowych. W przypadku 

likwidacji ogródków należy pozostawić teren do naturalnej sukcesji.  

NA - Odłów za pomocą pułapek żywołownych norki amerykańskiej Mustela vison.  

ZA - Zarybianie zdolnym do samodzielnego pobierania pokarmu (żerowania) wylęgiem szczupaka Esox lucius. Zarybianie 

przeprowadzać należy równomiernie na całym akwenie.  

KZ - Utrzymanie ze względów krajobrazowych i historycznych fosy i jej otoczenia.  
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Załącznik Nr 5  

do Zarządzenia Nr 9 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

z dnia 8 maja 2012r. 

 

Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych,  

rekreacyjnych i amatorskiego połowu ryb oraz określenie sposobów ich udostępniania 

 
Lp. Cel 

udostępnienia 
Obszar 

i miejsca udostępnione 

Sposób i forma udostępnienia 

1. Edukacyjny i 
turystyczny.   

Lokalizacja zgodna z mapą 

obszarów udostępnionych 

dla celów turystycznych i 
edukacyjnych.   

Edukacja i turystyka indywidualna oraz w formie zorganizowanych grup po 

wyznaczonej ścieżce turystyczno – edukacyjnej z wykorzystaniem wieży wido-

kowej.   

Obszar 1. Dopuszcza się budowę centrum edukacyjnego, dla którego ustala się:    

- przeznaczenie związane wyłącznie z propagowaniem idei ochrony przyrody 

rezerwatu bez funkcji mieszkaniowej;    

- całkowita powierzchnia użytkowa budynku - maksimum 500m2;  

-  wykluczenie budowy fundamentów i kondygnacji podziemnych poniżej spągu 

warstwy nieprzepuszczalnej w gruncie;   

2. Amatorski 
połów ryb.   

Lokalizacja zgodna z mapą 

obszarów udostępnionych 

dla celów amatorskiego 
połowu ryb.   

Dopuszcza się amatorski połów ryb z brzegu, istniejących pomostów i łodzi bez 

możliwości używania napędu silnikowego. Połów ryb może odbywać się w 

okresie całego roku w następujący sposób:    

- bez możliwości stosowania zanęt,    

- bez możliwości odłowu szczupaka Esox lucius i sandacza  Sander lucioperca,    

- bez możliwości stosowania jako przynęty żywych i martwych ryb,   

- bez możliwości ponownego wpuszczania do jeziorka po złowieniu, następują-

cych gatunków ryb: krąp  Blicca bjoerkna, leszcz  Abramis brama, płoć Rutilus 
rutilus, wzdręga Scardinius erythrophthalmus.   

3. Rekreacyjny.   Lokalizacja zgodna z mapą 

obszarów udostępnionych 

dla celów rekreacyjnych.   

Obszar 1. Przeznaczenie na zorganizowaną plażę wraz z kąpieliskiem w okresie 

całego roku.    

Dopuszcza się:    

- adaptację budynku byłej bazy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

z możliwością jego remontu i przebudowy, bez możliwości przeznaczenia na 

funkcję mieszkaniową,    

- budowę budynku o charakterze pawilonu o całkowitej powierzchni użytkowej 

maksimum 500m2 i maksymalnie 1 kondygnacji bez możliwości przeznaczenia na 

funkcję mieszkaniową, z wykluczeniem budowy fundamentów i kondygnacji 

podziemnych poniżej spągu warstwy nieprzepuszczalnej w gruncie;   

- realizację maksymalnie dwóch boisk o nawierzchni naturalnej,    

- budowę pomostu dla sprzętu pływającego,    

- umocnienie erozyjnego zbocza,    

- podłączenie budynków do podstawowych mediów takich jak: energia elektrycz-

na, woda, telefon    

Wszystkie budynki winny być podłączone do kanalizacji miejskiej.   

Obszar 2. Użytkowanie obszaru w formie klubu jeździeckiego. Na obszarze 

dopuszcza się działania polegające na utrzymaniu istniejących obiektów budowla-
nych i urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem klubu.   

Obszar 3. Przeznaczenie na stanicę wodną Polskiego Związku Wędkarskiego w 

okresie całego roku.   

Obszar 4. Przeznaczenie do pływania wpław oraz sprzętem wodnym bez możli-
wości stosowania napędów silnikowych.   

4. Naukowy.   Cały obszar rezerwatu.   Za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.   

 

Objaśnienia określeń użytych w załączniku:  

Zanęta - pokarm wyrzucany przez wędkarzy w celu przywabienia ryb.  

Przynęta - przedmioty, pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub sztuczne stosowane przez wędkarzy do wabienia ryb.  
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Załącznik Nr 6 

do Zarządzenia Nr 9 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

z dnia 8 maja 2012r. 

 

Obszary i miejsca udostępnione dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych 
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Załącznik Nr 7 

do Zarządzenia Nr 9 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

z dnia 8 maja 2012r. 

 

Obszar udostępniony do amatorskiego połowu ryb 
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Załącznik Nr 8  

do Zarządzenia Nr 9 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

z dnia 8 maja 2012r. 

 

Określenie miejsc, w których może być prowadzona działalność handlowa 

  
Działalność handlowa  Miejsce prowadzenia działalności  

W ramach aktualnie istniejących obiektów klubu jeździeckiego  

- dz. nr 4 z obrębu 1-05-20, w związku z tą działalnością.    

Lokalizacja zgodna z mapą miejsc, w których 

może być prowadzona działalność handlowa.    

W ramach istniejącej stanicy wodnej Polskiego Związku Wędkarskie-

go – dz. nr 48 z obrębu 1-05-12 w związku z działalnością statutową 

PZW.    

W ramach wykorzystania terenu do celów wypoczynkowo – edukacyj-

no – rekreacyjnych – dz. nr 2 z obrębu 1-05-20.    
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Załącznik Nr 9  

do Zarządzenia Nr 9 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

z dnia 8 maja 2012r. 

 

Miejsca dopuszczone do prowadzenia działalności handlowej 
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Załącznik Nr 10  

do Zarządzenia Nr 9 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

z dnia 8 maja 2012r. 

 

Miejsca wprowadzania psów 
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Załącznik Nr 11 

do Zarządzenia Nr 9 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

z dnia 8 maja 2012r. 

 

Mapa ustaleń do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta stołecznego Warszawy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

miasta stołecznego Warszawy, planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego  

dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych 
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