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UCHWAŁA NR LXXV/1938/2014
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej
i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego
część I
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.1)) 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.2)) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) i Uchwałą Nr
XLII/983/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy
Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego zmienioną uchwałą Nr
LXXIV/1917/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2014 r., Rada m.st. Warszawy, stwierdzając, że
niniejszy plan jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
m.st. Warszawy z późniejszymi zmianami, przyjętego uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXXII/2746/2006
z dnia 10 października 2006r.3), uchwala, co następuje

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 1318
ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr
130 poz.1087; z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.
1237, Nr 220 poz. 1413; z 2010 r. Nr 24 poz.124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149, poz. 996,
Nr 155 poz. 1043; z 2011 r. Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 901; z 2012 poz. 951, poz. 1445; z 2013 r. poz. 21, poz. 405,
poz. 1238 i poz. 1446
3) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy zostało zmienione uchwałą Rady
m.st. Warszawy Nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku, uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LIV/1631/2009 z dnia
28 kwietnia 2009 roku oraz uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XCII/2689/2010 z dnia 7 października 2010 roku oraz
uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXI/1669/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
2) Zmiany

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–2–

Poz. 1272

Rozdział 1.
Przepisy wstępne
§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy
Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego część I, zwany dalej „planem”,
obejmuje obszar, którego granice wyznaczają: oś ul. A. Kordeckiego od osi ul. Garwolińskiej do osi ul. St.
Żółkiewskiego, oś ul. St. Żółkiewskiego od osi ul. A. Kordeckiego do północno-wschodniego narożnika dz. nr
ew. 88 z obrębu 3-04-13, północno-wschodnia granica dz. nr ew.: 88, 85/1 i 89 z obrębu 3-04-14 i jej
przedłużenie do osi ul. Hetmańskiej, oś ul. Hetmańskiej w kierunku południowym do osi ul. Pokuckiej, oś ul.
Pokuckiej od osi ul. Hetmańskiej do osi ul. Trembowelskiej, oś ul. Trembowelskiej od osi ul. Pokuckiej do osi
ul. Ossowskiej, oś ul. Ossowskiej od osi ul. Trembowelskiej do osi ul. Kwatery Głównej, oś ul. Kwatery
Głównej od osi ul. Ossowskiej do przedłużenia z północną granicą dz. nr ew. 82 z obrębu 3-04-14, północna
granica dz. ew. nr 82 i jej przedłużenie do przecięcia z zachodnią linią rozgraniczającą ul. Podolskiej,
zachodnia linia rozgraniczająca ul. Podolskiej w kierunku północnym do przecięcia z osią ul Styrskiej, oś ul.
Styrskiej, południowa granica dz. nr ew. 43, 46/2, 45 i 47 z obrębu 3-04-16, , linia od południowo-wschodniego
narożnika dz. nr ew. 47 z obrębu 3-04-16 do północnego narożnika dz. nr ew. 79 z obrębu 3-04-16, zachodnia
granica dz. nr ew. 79 z obrębu 3-04-16, oś ul. Styrskiej, północna granica dz. nr ew. 227 z obrębu 3-04-16 i jej
przedłużenie do wschodniego brzegu Kanału Kawęczyńskiego, wschodni brzeg Kanału Kawęczyńskiego od
przedłużenia północnej granicy dz. nr ew. 227 z obrębu 3-04-16 do osi ul. Grochowskiej oś ul. Grochowskiej
od wschodniego brzegu Kanału Kawęczyńskiego do osi ul. Jubilerskiej, oś ul. Jubilerskiej od osi ul.
Grochowskiej do przecięcia z przedłużeniem południowo-zachodniej granicy dz. nr ew. 31/1 z obrębu 3-05-29,
przedłużenie południowo-zachodniej granicy dz. nr ew. 31/1 z obrębu 3-05-29 oraz południowo-zachodnie
granice dz. nr ew. 31/1, 28, 25/4 i 25/3 z obrębu 3-05-29 do osi ul. Dęblińskiej, oś ul. Dęblińskiej od
południowej granicy dz. nr ew. 25/3 z obrębu 3-05-29 a następnie jej przedłużenie do przecięcia z osią ul.
Witolińskiej, oś ul. Witolińskiej, oś ul. Pustelnickiej do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Komorskiej,
wschodnia linia rozgraniczająca ul. Komorskiej w kierunku północnym do przecięcia z południową linią
rozgraniczająca ulicy Grochowskiej, południowa linia rozgraniczająca ul. Grochowskiej od osi ulicy
Komorskiej w kierunku zachodnim do północno-wschodniego narożnika dz. nr ew. 52/1 z obrębu 3-05-08,
wschodnia i południowa granica dz. ew. 52/1 z obrębu 3-05-08 oraz jej przedłużenie do przecięcia z wschodnią
linią rozgraniczającą ulicy Zamienieckiej, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Zamienieckiej do przecięcia
z osią ulicy Gdeckiej, oś ulicy Gdeckiej do przecięcia z osią ulicy Mlądzkiej, oś ulicy Mlądzkiej od osi ulicy
Gdeckiej w kierunku południowym do przecięcia z osią ul. Sulejowskiej, oś ul. Sulejkowskiej od osi ul.
Mlądzkiej do osi ul. Omulewskiej, oś ul. Omulewksiej od osi ul. Sulejkowskiej do przecięcia z przedłużeniem
południowo-zachodniej granicy dz. nr ew. 11/4 z obrębu 3-05-07, południowo-zachodnia granica dz. nr ew.
11/4, 11/3, 11/1, 12/2 i 12/1 z obrębu 3-05-07 do osi ul. Majdańskiej, oś ul. Majdańskiej od południowozachodniej granicy dz. nr ew. 12/1 z obrębu 3-05-07 do osi południowo-zachodniej nitki ul. Grochowskiej, oś
południowo-zachodniej nitki ul. Grochowskiej od osi ul. Mlądzkiej do osi ul. Garwolińskiej, oś ul.
Garwolińskiej od osi południowo-zachodniej nitki ul. Grochowskiej do osi ul. A. Kordeckiego.
2. Granice obszaru planu, o których mowa w ust. 1 wskazano na rysunku planu sporządzonym w skali 1:
1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
3. Załącznikami do uchwały są:
1) rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.
4. Plan zawiera ustalenia merytoryczne dotyczące:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad sytuowania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych;
4) zasad sytuowania ogrodzeń;
5) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
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6) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
7) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania miejsc i przestrzeni publicznych;
8) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy oraz procentowe wskaźniki terenów biologicznie
czynnych;
9) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;
10) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
11) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu
zabudowy;
12) zasad kształtowania systemów komunikacji i organizacji parkowania;
13) zasad przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
14) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
15) stawek procentowych służących naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości;
16) granic terenów rekreacyjno–wypoczynkowych oraz terenów organizacji imprez masowych;
17) terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.
§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:
1) dominancie przestrzennej – należy przez to rozumieć obiekt budowlany wyróżniający się w stosunku do
otaczającej zabudowy lub zagospodarowania terenu sytuowaniem, gabarytami, jakością rozwiązań
architektonicznych, publiczną funkcją lub reprezentacyjnym charakterem;
2) działce budowlanej – należy przez to rozumieć „działkę budowlaną”, o której mowa w art. 2, pkt 12 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3) głównych przestrzeniach publicznych – należy przez to rozumieć przestrzenie publiczne wyznaczone
w ramach planu, ze względu na ich znaczenie w skali miasta lub dzielnicy wymagające szczególnego
opracowania posadzek, obiektów małej architektury, układu zieleni miejskiej oraz elewacji budynków
tworzących ich pierzeje;
4) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wartość stosunku sumy powierzchni całkowitej
wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i sytuowanych na działce
budowlanej do powierzchni całkowitej działki budowlanej;
5) kiosku – należy przez to rozumieć obiekt budowlany tymczasowy o funkcji handlowej lub handlowousługowej, posiadający maksymalnie jedną kondygnację nadziemną, o wysokości nie większej niż 3,5 m i o
powierzchni użytkowej nie większej niż 15 m2;
6) kwartale - należy przez to rozumieć fragment obszaru planu wydzielony na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi; ograniczony ulicami placami lub innymi przestrzeniami publicznymi, w skład którego
wchodzi jeden lub kilka terenów;
7) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub
o różnym sposobie zagospodarowania;
8) maksymalnej długości elewacji budynku – należy przez to rozumieć największy, nieprzekraczalny wymiar
poziomy elewacji budynku (w metrach) mierzony między skrajnymi narożnikami budynku;
9) maksymalnej liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć największą, nieprzekraczalną liczbę
kondygnacji użytkowych nadziemnych budynku;
10) maksymalnej powierzchni zabudowy na działce budowlanej – należy przez to rozumieć największą
nieprzekraczalną wartość procentową stosunku powierzchni zajętej przez wszystkie budynki sytuowane na
działce budowlanej w stanie wykończonym, bez tarasów, bez schodów zewnętrznych, bez ramp
i podjazdów, oraz bez części podziemnych budynków niewystających ponad poziom terenu, do całkowitej
powierzchni działki budowlanej;
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11) maksymalnej wysokości budynków – należy przez to rozumieć największy, nieprzekraczalny wymiar
pionowy budynku (w metrach) mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku
do najwyżej położonej krawędzi dachu;
12) miejskiej sieci infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć ogólnodostępne przewody i rurociągi
infrastruktury technicznej zlokalizowane na terenie miasta;
13) minimalnej wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć najmniejszy, nieprzekraczalny wymiar
pionowy budynku (w metrach) mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku
do najwyżej położonej krawędzi dachu; minimalna wysokość zabudowy nie dotyczy budynków
gospodarczych, garażowych i technicznych towarzyszących budynkom mieszkalnym i usługowym,
sytuowanych w głębi działki budowlanej;
14) minimalnym wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć najmniejszą
dopuszczalną powierzchnię biologicznie czynną na działce budowlanej wyrażoną w procentach;
15) miejscach i przestrzeniach publicznych – należy przez to rozumieć istniejący lub projektowany w ramach
planu system przestrzeni ogólnodostępnych dla wszystkich użytkowników obszaru objętego planem;
16) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku linie
określające najmniejszą dopuszczalną odległość, w jakiej może być sytuowana zewnętrzna ściana budynku
od linii rozgraniczających, bez uwzględniania: balkonów, loggii, werand, wykuszy, okapów i nadwieszeń
wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1,5 m oraz schodów zewnętrznych i ramp przy wejściach
do budynków;
17) obiektach handlowych – należy przez to rozumieć obiekty wolnostojące lub lokale użytkowe wbudowane
o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 i nie więcej niż 2000 m2 , przy czym prowadzona działalność
nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza terenem działki
budowlanej, na której są sytuowane oraz dla pozostałych użytkowników obiektów;
18) obowiązujących liniach zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku linie określające
obowiązującą odległość sytuowania zewnętrznej ściany budynku od linii rozgraniczających, bez
uwzględniania: balkonów, loggii, werand, wykuszy, okapów i nadwieszeń wystających poza obrys budynku
nie więcej niż 1,5 m oraz schodów zewnętrznych i ramp przy wejściach do budynków;
19) obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku
planu;
20) pierzejach usługowych i eksponowanych – należy przez to rozumieć elewacje, przebudowywanych
i noworealizowanych budynków tworzące pierzeje miejsc i przestrzeni publicznych, wymagające
szczególnego opracowania formy architektonicznej i detalu z preferowaną sytuacją usług w parterach
budynków;
21) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową
na działce budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej
niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację;
22) przepisach szczególnych lub odrębnych – należy przez to rozumieć inne przepisy poza ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
23) przeznaczeniu terenu lub obiektu – należy przez to rozumieć kategorie przeznaczenia terenu, w tym
mieszczące się w danym przeznaczeniu funkcje obiektu, które są dopuszczone na danym terenie lub
w obiekcie;
24) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie przeważające
na danej działce budowlanej; przy czym powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu podstawowym
nie może być mniejsza niż 60% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na działce budowlanej;
25) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe,
dopuszczone na warunkach określonych planem, przy czym powierzchnia użytkowa obiektów
o przeznaczeniu dopuszczalnym nie może być większa niż 40% powierzchni użytkowej wszystkich
obiektów na działce budowlanej, chyba że ustalenia planu stanowią inaczej;
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26) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz
z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników ulic,
placów lub innych przestrzeni publicznych, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach
i sygnałach, znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawianym przez gminę oraz
elementem Miejskiego Systemu Informacji; w szczególności reklamy obejmują tablice reklamowe
i reklamy remontowe;
27) reklamie remontowej – należy przez to rozumieć siatki okrywające rusztowanie budowlane, dopuszczone
do stosowania wyłącznie w trakcie formalnie prowadzonych robót budowlanych;
28) słupie ogłoszeniowym – należy przez to rozumieć słup w formie walca o średnicy od 120 do 150 cm,
wysokości od 270 do 440 cm, służący do umieszczania materiałów promocyjno–informacyjnych
o imprezach (wydarzeniach) kulturalnych, oświatowych lub edukacyjnych oraz o patronach lub sponsorach
imprezy i reklam;
29) szyldzie – należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez
przedsiębiorcę działalności gospodarczej, mogące zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy - firmę lub nazwę
przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w wypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko
przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą, oraz zwięzłe określenie
przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej; w tym także szyldy semaforowe i zwiastuny szyldów;
30) szyldzie semaforowym – należy przez to rozumieć szyld zamocowany do ściany budynku z płaszczyzną
umieszczaną pod kątem do płaszczyzny ściany budynku;
31) tablicy reklamowej – należy przez to rozumieć wydzielone na nośniku lub obiekcie płaszczyzny, na której
są naklejane lub mocowane plakaty reklamowe;
32) terenie – należy przez to rozumieć fragment kwartału o określonym przeznaczeniu i zasadach
zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
33) uchwale – należy przez to rozumieć uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na
odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego;
34) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć zlokalizowane pod ziemią, na ziemi
albo nad ziemią przewody, rurociągi lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze,
chłodnicze, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne, z wyłączeniem przyłączy do obiektów
budowlanych;
35) usługach – należy przez to rozumieć obiekty wolnostojące lub lokale użytkowe wbudowane, w których
prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, niezwiązana z wytwarzaniem dóbr
materialnych metodami przemysłowymi, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
większej niż 2000 m2, przy czym prowadzona działalność nie może powodować przekroczenia
dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza terenem działki budowlanej, na której są sytuowane
oraz dla pozostałych użytkowników obiektów;
36) usługach w parterach budynków – należy przez to rozumieć lokale usługowe sytuowane w parterze lub
w dwóch najniższych nadziemnych kondygnacjach budynków, dostępne od ulicy, placu lub terenu drogi
wewnętrznej;
37) wysokości elewacji – należy przez to rozumieć największy, nieprzekraczalny wymiar pionowy budynku
(w metrach) mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi
ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki;
38) znakach miejskiego systemu informacji (MSI) – należy przez to rozumieć tablice z nazwami ulic,
z numerami adresowymi, wskazujące kierunki dojść i dojazdów do ważnych obiektów, informujące
o obiektach zabytkowych, patronach ulic i placów, zawierające plany miasta lub jego rejonów, itp.;
39) zwiastunie szyldu – należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez
przedsiębiorcę działalności gospodarczej, umieszczane poza nieruchomością, na której ta działalność jest
wykonywana; zwiastun szyldu może zawierać informację kierującą do siedziby firmy i może być
umieszczony poza miejscem prowadzenia działalności, ale nie dalej niż 100 m (liczone wzdłuż drogi
dojścia).
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2. W odniesieniu do innych określeń użytych w planie i nieujętych w § 2 ust.1, należy stosować definicje
zgodne z obowiązującymi przepisami szczególnymi lub odrębnymi.
§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru planu;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym: linie
rozgraniczające wyznaczające tereny kwartałów i tereny komunikacji, linie wyznaczające tereny o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wewnątrz kwartałów oraz linie wyznaczające
tereny o różnych zasadach zagospodarowania wewnątrz terenów komunikacji;
3) obowiązująca linia zabudowy;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
5) oznaczenia kwartałów;
6) symbole literowo-cyfrowe terenów, w tym przeznaczenie terenów i klasyfikacja dróg publicznych;
7) pierzeje usługowe i eksponowane;
8) dominanty przestrzenne;
9) dominanty wysokościowe;
10) strefa dopuszczalnej sytuacji dominanty wysokościowej;
11) osie kompozycyjne;
12) osie widokowe;
13) otwarcia widokowe;
14) pomniki i miejsca pamięci, rzeźby;
15) strefa sytuowania kiosków;
16) główne wejścia do parku;
17) wejścia do parku lub bramy na jego terenie;
18) budynki objęte ochroną w planie;
19) ochrona pierzei ulicy;
20) elementy wyposażenia ulicy (latarnie-pastorały) objęte ochroną w planie;
21) strefa ochrony urbanistycznej otoczenia zabytku;
22) strefa ochrony historycznego układu urbanistycznego;
23) istniejące szpalery drzew na terenie ulic do zachowania i ew. uzupełnienia;
24) projektowane szpalery drzew na terenie ulic;
25) pierzeje zieleni wysokiej;
26) tereny podwórek wewnątrz kwartałów zabudowy;
27) tereny zieleni i urządzeń rekreacyjnych wewnątrzosiedlowych;
28) ciek wodny – Kanał Kawęczyński;
29) granica terenu rekreacyjno-wypoczynkowego oraz granica terenu organizacji imprez masowych;
30) powierzchnie wymagające specjalnego opracowania posadzki przeznaczone głównie dla ruchu pieszego;
31) ścieżki rowerowe;
32) bezkolizyjne przejścia dla pieszych;
33) parkingi podziemne;
34) wloty komunikacji kołowej;
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35) zjazdy z jezdni głównych ul.Grochowskiej;
36) budynki przeznaczone do likwidacji;
37) wymiarowanie linii.
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny.
Rozdział 2.
Przeznaczenie terenu
§ 4. 1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania dla poszczególnych terenów obszaru planu,
wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.
2. Ustala się przeznaczenie dla terenów zabudowy mieszkaniowej oznaczonych symbolem M:
1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo wielorodzinne w postaci małych domów mieszkalnych do
12 mieszkań, mieszkalnictwo jednorodzinne w postaci domów wolnostojących, domów bliźniaczych lub
domów szeregowych;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona, funkcje usługowe z zakresu handlu detalicznego (z
wyjątkiem stacji paliw), usług, biur, obsługi finansowej, rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów
samochodowych), kultury, turystyki, gastronomii, zdrowia, oświaty, poczty i telekomunikacji wyłącznie
w formie lokali usługowych wydzielonych w budynkach mieszkalnych;
3) zakazuje się sytuowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 oraz funkcji
innych niż określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym
niewymienionych w pkt. 2, które mogą stanowić nie więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku;
4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny M do terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej
100 tys. mieszkańców.
3. Ustala się przeznaczenie dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych symbolem
MW:
1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo wielorodzinne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona, funkcje usługowe z zakresu handlu detalicznego (z
wyjątkiem stacji paliw), usług, biur, rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów samochodowych), poczty
i telekomunikacji wyłącznie w formie lokali usługowych wydzielonych w parterach budynków
mieszkalnych, garaże wielopoziomowe;
3) zakazuje się sytuowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 oraz funkcji
innych niż określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym
niewymienionych w pkt. 2, które mogą stanowić nie więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku;
4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MW do terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej
100 tys. mieszkańców.
4. Ustala się przeznaczenie dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług
oznaczonych symbolem MW(U):
1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo wielorodzinne, tereny podwórek wewnątrz kwartałów
zabudowy lub tereny zieleni i urządzeń rekreacyjnych wewnątrzosiedlowych oznaczone na rysunku planu
oraz istniejące funkcje usługowe z zakresu biur, administracji publicznej, kultury, zdrowia lub oświaty;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona, garaże wielopoziomowe, funkcje usługowe z zakresu
handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), usług, biur, administracji publicznej, obsługi finansowej,
rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów samochodowych), kultury, turystyki, gastronomii, zdrowia, oświaty,
poczty i telekomunikacji wyłącznie w formie lokali usługowych wydzielonych w budynkach mieszkalnych
lub usługowych;
3) ustala się obowiązek sytuowania pomieszczeń usługowych w parterach budynków od strony ulic i placów;
4) zakazuje się sytuowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz funkcji
innych niż określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym
niewymienionych w pkt. 2, które mogą stanowić nie więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku;

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–8–

Poz. 1272

5) tereny podwórek wewnątrz kwartałów zabudowy lub tereny zieleni i urządzeń rekreacyjnych
wewnątrzosiedlowych, oznaczone na rysunku planu, są częściami działek niepodlegającymi zabudowie,
z uwzględnieniem ustaleń § 11 ust. 3 i 4;
6) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MW(U) do terenów w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców.
5. Ustala się przeznaczenie dla terenów usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych
symbolem U/MW:
1) przeznaczenie podstawowe: funkcje usługowe z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw),
biur, usług, administracji publicznej, obsługi finansowej, rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów
samochodowych - chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej), kultury, turystyki, gastronomii,
poczty i telekomunikacji, mieszkalnictwo wielorodzinne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona, garaże wielopoziomowe;
3) dopuszcza się sytuowanie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2;
wielkopowierzchniowe obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 dopuszcza się
wyłącznie na terenach wskazanych w ustaleniach szczegółowych;
4) w przypadku sytuowania pomieszczeń usługowych w parterach budynków ustala się obowiązek ich
sytuowania od strony ulic i placów;
5) zakazuje się sytuowania funkcji innych niż określone w pkt. 1 - 3, za wyjątkiem funkcji związanych
z przeznaczeniem podstawowym niewymienionych w pkt. 2, które mogą stanowić nie więcej niż 5%
powierzchni użytkowej budynku;
6) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny U/MW do terenów w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców.
6. Ustala się przeznaczenie dla terenów zabudowy mieszkaniowej lub usług kultury oznaczonych
symbolem M/U-K:
1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo wielorodzinne w postaci małych domów mieszkalnych do
8 mieszkań, mieszkalnictwo jednorodzinne w postaci domów wolnostojących, domów bliźniaczych lub
domów szeregowych, funkcje usługowe z zakresu kultury, administracji;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona, funkcje usługowe z zakresu handlu detalicznego (z
wyjątkiem stacji paliw), usług, biur, turystyki, gastronomii, zdrowia, oświaty, poczty i telekomunikacji;
3) zakazuje się sytuowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 oraz funkcji
innych niż określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym
niewymienionych w pkt. 2, które mogą stanowić nie więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku;
4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny M/U-K do terenów w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców.
7. Ustala się przeznaczenie dla terenów usług, handlu i biur oznaczonych symbolem UHB:
1) przeznaczenie podstawowe: funkcje usługowe z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw),
usług, obsługi finansowej, biur, administracji publicznej, turystyki, kultury, kultu religijnego, zdrowia (z
wyjątkiem szpitali, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej) oraz budynki zamieszkania
zbiorowego z zakresu hoteli (w tym apartamentów hotelowych) i pensjonatów;
2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcje usługowe z zakresu gastronomii, rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów
samochodowych, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej), rozrywki, sportu i rekreacji, oświaty,
opieki społecznej i socjalnej, poczty i telekomunikacji, garaże wielopoziomowe;
3) dopuszcza się sytuowanie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2;
4) zakazuje się sytuowania funkcji innych niż określone w pkt. 1 - 3, za wyjątkiem funkcji związanych
z przeznaczeniem podstawowym niewymienionych w pkt. 2, które mogą stanowić nie więcej niż 5%
powierzchni użytkowej budynku, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
5) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny UHB do terenów w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców.
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8. Ustala się przeznaczenie dla terenów usług, handlu i biur oraz produkcji rzemieślniczej oznaczonych
symbolem UHB/PR:
1) przeznaczenie podstawowe: funkcje usługowe z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw),
obsługi finansowej, biur, usług oraz rzemiosła, garaże wielopoziomowe;
2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcje usługowe z zakresu gastronomii, rozrywki, administracji, zdrowia (z
wyjątkiem szpitali), parkingi jednopoziomowe i wielopoziomowe;
3) dopuszcza się sytuowanie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2;
4) zakazuje się sytuowania funkcji innych niż określone w pkt. 1 - 3, za wyjątkiem funkcji związanych
z przeznaczeniem podstawowym niewymienionych w pkt. 2, które mogą stanowić nie więcej niż 5%
powierzchni użytkowej budynku;
5) usługi z zakresu rzemiosła, w szczególności warsztaty samochodowe, stacje obsługi i naprawy pojazdów,
w tym warsztaty blacharsko-lakiernicze oraz myjnie nakazuje się sytuować w głębi kwartałów zabudowy;
6) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny UHB/PR do terenów w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców.
9. Ustala się przeznaczenie dla terenów usług administracji oznaczonych symbolem UA:
1) przeznaczenie podstawowe: funkcje usługowe z zakresu administracji publicznej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcje usługowe z zakresu biur, gastronomii, handlu detalicznego (z
wyjątkiem stacji paliw) zdrowia, oświaty, opieki społecznej i socjalnej, poczty i telekomunikacji, zieleń
urządzona;
3) zakazuje się sytuowania funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem funkcji związanych
z przeznaczeniem podstawowym niewymienionych w pkt. 2, które mogą stanowić nie więcej niż 5%
powierzchni użytkowej budynku, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
4) zalicza się tereny UA do terenów przeznaczonych pod inwestycje celu publicznego;
5) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny UA do terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej
100 tys. mieszkańców.
10. Ustala się przeznaczenie dla terenów usług oświaty oznaczonych symbolem UO:
1) przeznaczenie podstawowe: funkcje usługowe z zakresu oświaty publicznej – szkoły i przedszkola, zieleń
urządzona;
2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcje usługowe z zakresu kultury, zdrowia, sportu i rekreacji, biur,
administracji publicznej oraz mieszkalnictwo zbiorowe z zakresu internatów i burs szkolnych;
3) zakazuje się sytuowania: funkcji usługowych innych niż wymienione w pkt. 1, 2, za wyjątkiem funkcji
związanych z przeznaczeniem podstawowym niewymienionych w pkt. 2, które mogą stanowić nie więcej
niż 5% powierzchni użytkowej budynku;
4) zalicza się tereny UO do terenów przeznaczonych pod inwestycje celu publicznego;
5) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny UO do terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej
100 tys. mieszkańców.
11. Ustala się przeznaczenie dla terenów usług turystyki oznaczonych symbolem UT:
1) przeznaczenie podstawowe: funkcje usługowe z zakresu turystyki, mieszkalnictwo zbiorowe z zakresu
hoteli, centra informacji turystycznej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
wystawiennictwa oraz oświaty;

funkcje

usługowe

z zakresu

kultury,

rozrywki,

zdrowia,

biur,

3) zakazuje się sytuowania: funkcji usługowych innych niż wymienione w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem funkcji
związanych z przeznaczeniem podstawowym niewymienionych w pkt. 2, które mogą stanowić nie więcej
niż 5% powierzchni użytkowej budynku;
4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny UT do terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej
100 tys. mieszkańców.
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12. Ustala się przeznaczenie dla terenów zieleni urządzonej oraz usług sportu i rekreacji oznaczonych
symbolem ZP/US:
1) przeznaczenie podstawowe: funkcje usługowe z zakresu sportu i rekreacji, zieleń urządzona;
2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcje usługowe z zakresu rozrywki, gastronomii, handlu detalicznego, biur,
wystawiennictwa oraz turystyki;
3) w szczególności dopuszcza się realizację obiektów, takich jak: hale sportowe, boiska, korty tenisowe, place
zabaw, ciągi piesze i rowerowe, kąpieliska, baseny;
4) zakazuje się sytuowania: funkcji usługowych innych niż wymienione w pkt. 1, 2 i 3, za wyjątkiem funkcji
związanych z przeznaczeniem podstawowym niewymienionych w pkt. 2, które mogą stanowić nie więcej
niż 5% powierzchni użytkowej budynku;
5) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny ZP/US do terenów w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców.
13. Ustala się przeznaczenie dla terenów zieleni urządzonej, usług kultury oraz usług oświaty oznaczonych
symbolem ZP/UK/UO:
1) przeznaczenie podstawowe: funkcje usługowe z zakresu kultury, istniejące funkcje usługowe z zakresu
oświaty, zieleń urządzona;
2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcje usługowe z zakresu biur, gastronomii;
3) w szczególności dopuszcza się realizację obiektów, takich jak: place zabaw, ciągi piesze i rowerowe,
terenowe obiekty sportowe (chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej);
4) zakazuje się sytuowania: funkcji usługowych innych niż wymienione w pkt. 1, 2 i 3, za wyjątkiem funkcji
związanych z przeznaczeniem podstawowym niewymienionych w pkt. 2, które mogą stanowić nie więcej
niż 5% powierzchni użytkowej budynku;
5) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny ZP/UK/OU do terenów w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców.
14. Ustala się przeznaczenie dla terenów zieleni urządzonej oznaczonych symbolem ZP:
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona, w szczególności dopuszcza się usytuowanie parku
miejskiego, skweru, zieleńca;
2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcje usługowe z zakresu gastronomii, sportu, rekreacji, wypoczynku
i kultury w formie urządzeń i obiektów terenowych lub obiektów małej architektury; przy czym
powierzchnia zajęta przez usługi nie może przekraczać 10% powierzchni terenu;
3) zakazuje się sytuowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, chyba że ustalenia szczegółowe
stanowią inaczej, reklam, tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów i urządzeń uciążliwych;
4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny ZP do terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej
100 tys. mieszkańców.
15. Ustala się przeznaczenie dla terenów zieleni osiedlowej oznaczonych symbolem ZPo:
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona;
2) przeznaczenie dopuszczalne: komunikacja wewnętrzna (aleje pieszo-jezdne), usługi z zakresu sportu,
rekreacji, wypoczynku i kultury w formie urządzeń i obiektów terenowych (bez sytuowania budynków) lub
obiektów małej architektury; przy czym powierzchnia zajęta przez usługi i komunikację nie może
przekraczać 40% powierzchni terenu;
3) zakazuje się sytuowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, reklam, tymczasowych obiektów
budowlanych, obiektów i urządzeń uciążliwych;
4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny ZPo do terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej
100 tys. mieszkańców.
16. Ustala się przeznaczenie dla terenów zieleni urządzonej i wód powierzchniowych oznaczonych
symbolem ZP/WS:
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1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona, wody powierzchniowe;
2) przeznaczenie dopuszczalne: komunikacja piesza i rowerowa, usługi z zakresu sportu, rekreacji,
wypoczynku i kultury w formie urządzeń i obiektów terenowych lub obiektów małej architektury;
3) zakazuje się sytuowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, chyba że ustalenia szczegółowe
stanowią inaczej, tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów i urządzeń uciążliwych, reklam;
4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny ZP/WS do terenów w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców.
17. Ustala się przeznaczenie dla terenów usług handlu i biur lub komunikacji tramwajowej – pętla
tramwajowa oznaczonych symbolem UHB/KT:
1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja tramwajowa – pętla tramwajowa, funkcje usługowe związane
z obsługą podróżnych, funkcje usługowe z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), usług,
obsługi finansowej, biur, administracji publicznej, turystyki, kultury, kultu religijnego oraz budynki
zamieszkania zbiorowego z zakresu hoteli i pensjonatów;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu gastronomii, zieleń urządzona;
3) zakazuje się sytuowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, reklam, tymczasowych obiektów
budowlanych, obiektów i urządzeń uciążliwych, z wyjątkiem obiektów związanych z funkcjonowaniem
pętli tramwajowej;
4) zalicza się tereny UHB/KT w części związanej z funkcjonowaniem lub rozbudową istniejącej pętli
tramwajowej do terenów przeznaczonych pod inwestycje celu publicznego;
5) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny UHB/KT do terenów w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców.
18. Ustala się przeznaczenie dla terenów ulic (dróg publicznych) oznaczonych symbolem KD:
1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja kołowa, komunikacja zbiorowa (autobusowa i tramwajowa) oraz
komunikacja piesza i rowerowa, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi dla poszczególnych
terenów;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
3) zakazuje się sytuowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2.
19. Ustala się przeznaczenie dla terenów dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDw:
1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja kołowa, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej,
komunikacja piesza i rowerowa – dojścia i dojazdy do działek budowlanych położonych przy drodze
wewnętrznej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
3) zakazuje się sytuowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2;
4) dopuszcza się przekształcenie dróg wewnętrznych w drogi publiczne.
20. Ustala się przeznaczenie dla terenów placów miejskich (dróg publicznych) oznaczonych symbolem
KD-PM:
1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja piesza;
2) przeznaczenie dopuszczalne: komunikacja kołowa, komunikacja rowerowa, komunikacja zbiorowa oraz
komunikacja rowerowa, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi dla poszczególnych terenów,
zieleń urządzona, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
3) zakazuje się sytuowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2.
21. Ustala się przeznaczenie dla terenów usług kultury oznaczonych symbolem U-K:
1) przeznaczenie podstawowe: funkcje usługowe z zakresu kultury, administracji;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona, funkcje usługowe z zakresu handlu detalicznego (z
wyjątkiem stacji paliw), usług, biur, turystyki, gastronomii, zdrowia, oświaty, poczty i telekomunikacji;
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3) zakazuje się sytuowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 oraz funkcji
innych niż określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym
niewymienionych w pkt. 2, które mogą stanowić nie więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku;
4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny M/U-K do terenów w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców.
22. Ustala się przeznaczenie dla terenów garaży wielopoziomowych z dopuszczeniem usług oznaczonych
symbolem Gw(U):
1) przeznaczenie podstawowe: garaże, garaże wielopoziomowe, place parkingowe, zieleń urządzona;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu handlu, biur, rzemiosła, wyłącznie jako funkcji
uzupełniających w parterze budynku, o powierzchni nieprzekraczającej 20% powierzchni kondygnacji
parkingowej;
3) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2.
23. Ustala się przeznaczenie dla terenów dróg wewnętrznych lub komunikacji tramwajowej – pętla
tramwajowa oznaczonych symbolem KDw/KT:
1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja kołowa, komunikacja piesza i rowerowa – dojścia i dojazdy do
działek budowlanych położonych przy drodze wewnętrznej, komunikacja tramwajowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
3) zakazuje się sytuowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2;
4) dopuszcza się przekształcenie dróg wewnętrznych w drogi publiczne.
Rozdział 3.
Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego
§ 5. 1. Obszar objęty planem w całości stanowi tereny zabudowy śródmiejskiej.
2. Określa się strukturę przestrzenną obszaru planu między innymi poprzez: określenie możliwych
przekształceń terenów zabudowanych i wyznaczenie terenów przeznaczonych pod zabudowę, zachowanie
i uzupełnienie istniejącej ukształtowanej historycznie siatki ulic i przestrzeni publicznych, alei z zielenią,
parków oraz układu przestrzennego osiedli mieszkaniowych z obiektami oświaty i zielenią osiedlową wewnątrz
osiedli mieszkaniowych.
3. Wyznacza się istniejące (do zachowania) i projektowane (do nasadzeń) szpalery drzew mające
szczególne znaczenie dla kształtowania przestrzeni ulic, placów i miejsc publicznych, zgodnie z rysunkiem
planu.
4. Określa się zasady sytuacji budynków poprzez wyznaczenie na rysunku planu obowiązujących
i nieprzekraczalnych linii zabudowy:
1) nowe budynki oraz budynki przebudowywane należy sytuować zgodnie z wyznaczonymi liniami
zabudowy, z uwzględnieniem pkt 2;
2) dopuszcza się zachowanie, remont oraz nadbudowę istniejących budynków sytuowanych niezgodnie
z wyznaczonymi liniami zabudowy, natomiast zakazuje się ich rozbudowy poza wyznaczone linie;
3) budynki z podcieniami w parterach należy sytuować tak, aby zewnętrzna krawędź podcienia pokrywała się
z obowiązującą linią zabudowy albo znajdowała się po wewnętrznej stronie nieprzekraczalnej linii
zabudowy;
4) linie zabudowy nie odnoszą się do:
a) podziemnych części budynków, np. parkingów podziemnych, wystających ponad poziom terenu
nie więcej niż 0,5 m,
b) innych budowli podziemnych, które nie wystają ponad poziom terenu;
5) ustala się minimalną odległość sytuowania zabudowy od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych
(KDw), dróg publicznych (KD) i placów miejskich (KP) wynoszącą 4 m, jeżeli na rysunku planu
nie wyznaczono linii zabudowy;
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6) dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną;
7) balkony, loggie, werandy, wykusze, okapy i nadwieszenia wystające poza obrys budynku nie mogą
przekraczać 40 % powierzchni elewacji budynku sytuowanej w obowiązującej linii zabudowy;
8) na terenach, na których wyznaczono obowiązujące linie zabudowy, dopuszcza się sytuowanie zabudowy
w głębi działki, jeżeli zostały usytuowane budynki frontowe przy obowiązującej linii zabudowy.
5. W ramach kształtowania zabudowy od strony miejsc i przestrzeni publicznych wyznacza się na rysunku
planu eksponowane pierzeje usługowe oraz ustala się dla nich następujące zasady zabudowy
i zagospodarowania:
1) ustala się sytuowanie lokali usługowych w parterach budynków, w tym zachowanie istniejących lokali
usługowych; wyznaczone lokale usługowe muszą być dostępne bezpośrednio od strony ulicy lub placu;
2) elewacje budynków należy wykonywać ze szlachetnych materiałów wykończeniowych np. kamienia
naturalnego, tynków szlachetnych, cegły elewacyjnej;
3) elewacje od strony ulic lub placów powinny mieć równą wysokość bez uskoków; ustalenie nie dotyczy
wyznaczonych na rysunku planu dominant;
4) od strony ulic lub placów należy kształtować elewacje pełne – okna i przeszklenie nie mogą przekraczać
30% powierzchni elewacji; nie dotyczy to budynków, o których mowa w pkt. 5;
5) dla nowych budynków dopuszcza się stosowanie elewacji szklanych; w przypadku realizacji elewacji
szklanej powierzchnia przeszklenia nie może być mniejsze niż 80% powierzchni elewacji;
6) ustaleń pkt 1-5 nie trzeba stosować do budynków zabytkowych i budynków objętych ochroną w planie.
6. Ustala się zasadę sytuowania głównych wejść do projektowanych budynków usługowych od strony
miejsc i przestrzeni publicznych.
7. Wyznacza się osie kompozycyjne, osie widokowe i otwarcia widokowe, zgodnie z rysunkiem planu oraz
ustala się zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, na których osie i otwarcia są sytuowane:
1) w odległości 15 m od osi kompozycyjnej albo osi widokowej ustala się zakaz sytuowania obiektów
przesłaniających, a w szczególności: reklam i słupów ogłoszeniowych, ogrodzeń pełnych, kiosków oraz
obiektów i budynków tymczasowych; drzew oraz zieleni wyższej niż 1 m - za wyjątkiem wyznaczonych
w planie szpalerów drzew;
2) osie kompozycyjne i osie widokowe należy uwzględniać w zagospodarowaniu terenu poprzez
kształtowanie budynków, zieleni, układu i wzoru posadzek, ogrodzeń, obiektów małej architektury, mebli
ulicznych i urządzeń terenowych;
3) w rejonie otwarć widokowych ustala się zakaz sytuowania obiektów przesłaniających, a w szczególności:
reklam i słupów ogłoszeniowych, ogrodzeń pełnych, kiosków oraz obiektów i budynków tymczasowych;
drzew oraz zieleni wyższej niż 1 m - za wyjątkiem wyznaczonych w planie szpalerów drzew.
8. Wyznacza się dominanty przestrzenne, zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi dla
poszczególnych terenów; dla terenu działek budowlanych, na których sytuowano dominanty przestrzenne
ustala się następujące warunki:
1) ustala się wyróżnienie budynku lub części budynku stanowiącego dominantę przestrzenną np. poprzez
detal, formę architektoniczną, materiał lub kolor elewacji, miejsce usytuowania głównego wejścia do
budynku itp.;
2) wysokość budynku lub części budynku stanowiących dominantę przestrzenną nie może by większa niż
maksymalna wysokość zabudowy określona w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów;
3) reklamy, nośniki reklam i słupy ogłoszeniowe nie mogą zasłaniać dominanty i należy je sytuować
w odległościach określonych w § 6;
4) zakazuje się sytuowania obiektów i budynków tymczasowych.
9. Wyznacza się dominanty wysokościowe, zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi dla
poszczególnych terenów; dla terenu działek budowlanych, na których sytuowano dominanty przestrzenne
ustala się następujące warunki:
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1) dopuszcza się sytuowanie budynku lub części budynku wyższych niż otaczająca zabudowa o przynajmniej
3 kondygnacje;
2) ustala się wyróżnienie budynku lub części budynku stanowiącego dominantę np. poprzez detal, formę
architektoniczną, materiał lub kolor elewacji, miejsce sytuacji głównego wejścia do budynku itp.;
3) budynek lub część budynku stanowiącą dominantę należy sytuować w ramach wyznaczonej na rysunku
planu strefy dopuszczalnej sytuacji dominanty wysokościowej;
4) reklamy, nośniki reklam i słupy ogłoszeniowe nie mogą zasłaniać dominanty i należy je sytuować
w odległościach określonych w § 6;
5) zakazuje się sytuowania obiektów i budynków tymczasowych.
10. Wyznacza się miejsca sytuacji pomników, miejsc pamięci lub rzeźb, zgodnie z rysunkiem planu;
nie ogranicza się sytuacji elementów rzeźbiarskich w formie płyt wbudowanych w posadzkę i tablic
montowanych na ścianach budynków, niestanowiących reklamy lub szyldu, o powierzchni nie większej niż
4 m2; dopuszcza się zachowanie istniejących pomników, miejsc pamięci lub rzeźb.
11. Wyznacza się miejsca sytuowania pierzei zieleni wysokiej, zgodnie z rysunkiem planu; pierzeje zieleni
wysokiej należy kształtować w formie zwartych masywów drzew i krzewów lub w formie żywopłotów.
12. Na obszarze objętym planem należy stosować rozwiązania przestrzenne, architektoniczne i techniczne
zapewniające dostępność terenów, budynków i urządzeń dla osób niepełnosprawnych i osób starszych.
13. Na terenach ulic Grochowskiej i Zamienieckiej, z historycznie ukształtowaną zabudową pierzejową,
nie dopuszcza się sytuowania ekranów akustycznych w ulicach.
14. Ustala się zasady kształtowania kolorystyki elewacji budynków:
1) ustala się stosowanie kolorów ciepłych;
2) kolorystyka budynków powinna być stonowana, zharmonizowana i dostosowana do otaczającej zabudowy
i krajobrazu;
3) na ścianach budynków o powierzchniach tynkowanych ustala się zastosowanie kolorów wg systemu NCS
o odcieniach posiadających do 20% domieszki czerni oraz nieprzekraczające 20% chromatyczności barwy;
dopuszcza się stosowanie odcieni spoza wyznaczonych przedziałów wyłącznie na fragmentach ścian
budynku nieprzekraczających 10% powierzchni danej elewacji, przy czym zakazuje się stosowania kolorów
jaskrawych;
4) dopuszcza się zastosowanie materiałów o naturalnych kolorach, takich jak: kamienia o jasnych odcieniach,
cegły klinkierowej lub silikatowej, drewna, stali nierdzewnej lub niebarwionego szkła.
Rozdział 4.
Zasady sytuowania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych
§ 6. 1. Dopuszcza się sytuowanie znaków informacyjnych i innych obiektów Miejskiego Systemu
Informacji oraz Płatnej Informacji Miejskiej MSI.
2. Na terenie planu dopuszcza się sytuowanie:
1) słupów ogłoszeniowo-reklamowych;
2) reklam o powierzchniach nie większych niż 3 m2, w tym reklam dwustronnych o powierzchni każdej ze
stron nie większej niż 3 m2, wyłącznie na terenach: ulic, placów i alej pieszo-jezdnych, jak również na
terenie działek budowlanych przylegających do tych terenów;
3) szyldów o wysokości nie większych niż 0,6 m;
4) reklam umieszczonych na meblach miejskich (np. stojaki na rowery, infokioski) o powierzchni do 3 m2.
3. Określa się zasady sytuowania reklam, nośników reklam i słupów ogłoszeniowych w miejscach
i przestrzeniach publicznych:
1) ustala się następujące minimalne odległości reklam i słupów ogłoszeniowych od innych obiektów
i elementów zagospodarowania:
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Reklamy o powierzchni nie większej niż Słupy
3 m2 i nośniki reklam
ogłoszeniow
e

Reklamy, nośniki reklamy

50 m

20 m

Słupy ogłoszeniowe

20 m

50 m

Znaki drogowe i wolnostojące znaki Miejskiego Systemu Informacji

10 m

10 m

Skrzyżowania ulic miejskich (krawędź jezdni przy skrzyżowaniu)

20 m

10 m

Krawędź jezdni poza skrzyżowaniem

2,5 m

2,5 m

Przejście dla pieszych

10 m

5m

Barierki oddzielające jezdnie, torowiska i przystanki

2,5 m

2,5 m

Kładki dla pieszych

2,5 m

2,5 m

Latarnie uliczne

2,5 m

2,5 m

Pień drzewa

3m

3m

Oś szpaleru drzew

3m

3m

Granica terenu zieleni urządzonej lub ogrodzenie parku, skweru, terenu
zieleni

20 m

10 m

Pomniki przyrody

15 m

15 m

Wyznaczony w planie osie widokowe i osie kompozycyjne

15 m

15 m

Pomniki, miejsca pamięci, zabytki i budynki objęte ochroną w planie

50 m

20 m

Wyznaczony w planie budynek lub część budynku stanowiąca dominantę
wysokościową lub dominantę przestrzenną

50 m

20 m

Kamery wizyjne systemu monitoringu

30 m

30 m

2) wymagania, o których mowa w pkt. 1 nie dotyczą reklam i nośników reklam umieszczanych na kioskach
i wiatach przystankowych;
3) zakazuje się umieszczania reklam, nośników reklam i słupów ogłoszeniowych na terenach zieleni
wyznaczonych w planie;
4) nie dopuszcza się umieszczania nośników reklamy i reklam na urządzeniach naziemnych infrastruktury
technicznej, takich jak: szafki energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, na słupach trakcji elektrycznych,
stacjach transformatorowych, wyrzutniach i czerpniach wentylacyjnych, oraz na obiektach małej
architektury, chyba, że urządzenia i obiekty te są projektowane specjalnie jako nośniki reklamy;
5) dopuszcza się umieszczanie zwiastunów szyldów lub grup zwiastunów szyldów o powierzchni
nieprzekraczającej łącznie 3 m2 na wejściach do przejść i pasaży podziemnych;
6) reklamy świetlne - posiadająca własne wewnętrzne źródło światła i podświetlane - posiadająca własne
zewnętrzne źródło światła oraz oświetlenie wystaw nie mogą być uciążliwe dla użytkowników
sąsiadujących budynków oraz powodować olśnienia przechodniów i użytkowników jezdni; nie dopuszcza
się sytuowania nośników reklamowych ze zmienną ekspozycją obrazu lub oświetlenia;
7) sytuowanie wolnostojących reklam i nośników reklam musi być zgodne z przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepisami prawa budowlanego.
4. Określa się zasady umieszczania reklam na przystankach komunikacji miejskiej (zbiorowej):
1) na wiatach przystankowych dopuszcza się umieszczanie maksymalnie dwóch dwustronnych nośników
reklamowych o powierzchni reklamy nie większej niż 3 m2 każde, przy czym łączna powierzchnia reklam
nie może przekraczać 50% powierzchni całkowitej ścian;
2) wyklucza się umieszczanie reklam na attyce wiaty lub jej dachu.
5. Określa się zasady umieszczania reklam i szyldów na kioskach:
1) dopuszcza się umieszczanie maksymalnie dwóch pól reklamowych o powierzchni łącznej nie większej niż
3 m2 i nieprzekraczającej 15% powierzchni wszystkich ścian kiosku;
2) reklamy nie mogą wystawać poza obrys ściany o więcej niż 15 cm;
3) nie dopuszcza się umieszczania reklam na attyce kiosku lub jego dachu;
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4) dopuszcza się sytuowanie szyldu wyłącznie na ścianie lub attyce, przy czym maksymalna wysokość szyldu
nie może przekraczać proporcji 1:5 w stosunku do wysokości ściany;
5) wyklucza się umieszczanie szyldów semaforowych oraz szyldów na dachach.
6. Określa się zasady sytuowania reklam i nośników reklam na działkach budowlanych i na budynkach:
1) reklamy i nośniki reklam umieszczane na elewacjach budynków i działkach budowlanych od strony miejsc
i przestrzeni publicznych należy sytuować z zachowaniem odległości określonych w tabeli ust. 3 pkt 1;
2) ustala się następujące minimalne odległości reklam i nośników reklam umieszczanych na elewacjach od
elementów elewacji budynków:
Reklamy o powierzchni nie większej niż 3 m2 i nośniki reklam

Elementy elewacji budynków:
Znaki Miejskiego Systemu Informacji na budynkach i obiektach

1,2 m

Balustrady ażurowych balkonów i tarasów

1,2 m

Okna

1,2 m

3) wyklucza się umieszczania reklam na budynkach poza obrysem ścian; ustalenia nie dotyczy budynków
usługowych na terenach usług handlu i biur (UHB), dla których dopuszcza się stosowanie reklam
dachowych pełnych o wysokości nie większej niż 1/10 wysokości budynku lub reklam dachowych
ażurowych o wysokości nie większej niż 1/8 wysokości budynku;
4) tymczasowe ogrodzenia placów budowy mogą być wykorzystywane do sytuowania reklam, bez
ograniczania odległości między reklamami, na czas nie dłuższy niż czas trwania budowy.
7. Dopuszcza się umieszczanie zwiastunów szyldów lub grup zwiastunów szyldów o powierzchni
nieprzekraczającej łącznie 3 m2 na działce budowlanej, np. na ogrodzeniu, na ścianie budynku, przy wejściu na
teren.
8. Określa się zasady sytuowania wolnostojących nośników reklamowych:
1) płaszczyzny ekspozycyjne reklam należy sytuować prostopadle lub równolegle do elementów istniejącego
zagospodarowania np. takich jak: oś lub krawędź jezdni, elewacje budynków, linia ogrodzenia;
2) w obrębie jednego skrzyżowania formaty reklam powinny być jednakowe, zawieszone na jednej
wysokości;
3) na terenie jednej ulicy lub placu, w obszarze podobnie zagospodarowanym, formaty reklam powinny być
jednakowe, jednakowo ukierunkowane, zawieszone na jednej wysokości, możliwie w jednakowych
odległościach.
Rozdział 5.
Zasady sytuowania ogrodzeń
§ 7. 1. Określa się zasady sytuowania ogrodzeń:
1) dopuszcza się realizację ogrodzeń poszczególnych działek budowlanych i terenów, z uwzględnieniem pkt.
2, 3;
2) zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych na terenach ulic, placów i ulic wewnętrznych (tereny KD,
KD-PM, KDw);
3) nie uważa się za ogrodzenia elementów małej architektury takich jak pachołki, słupki, pojemniki z zielenią,
okresowe ogródki kawiarniane.
2. Określa się warunki, jakie muszą spełniać ogrodzenia poszczególnych działek budowlanych i terenów,
sytuowane od strony ulic, placów i dróg wewnętrznych, z wyjątkiem terenów zieleni ZP, ZPo, ZP/UK/UO,
ZP/US, ZP/WS:
1) maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,8 m od poziomu terenu; ustalenie nie dotyczy
ogrodzeń boisk sportowych;
2) ogrodzenie należy sytuować w linii rozgraniczającej ulicy lub terenu, w granicy działki budowlanej lub
w linii zabudowy, przy dopuszczalnym miejscowym wycofaniu ogrodzenia w głąb działki budowlanej
nie większym niż 1,5 m;
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3) ustala się stosowanie ogrodzeń, z uwzględnieniem w formie:
a) ogrodzeń metalowych – ażurowych, co najmniej powyżej 0,6 m od poziomu terenu ulicy, placu lub drogi
wewnętrznej; dopuszcza się przeszklenie ogrodzeń,
b) albo ogrodzeń pełnych, które od strony ulicy, placu lub drogi wewnętrznej będą posiadały wykończenie
kamienne, murowane, betonowe - szlachetne lub tynkowane,
c) dla terenów: B1.1, B2.1, B2.2, B3.2, B5.1, B5.3, B6.1, B8.1, B8.2, B9.1, B10.1, B11.1, B11.2, B12.1,
C1.1, C2.1 od strony ul. Grochowskiej 1-6 KDG ustala się stosowanie ogrodzeń pełnych,
z uwzględnieniem ppkt. b, albo ogrodzeń przeszklonych;
4) ustalenia pkt 1-3 nie dotyczą istniejących ogrodzeń obiektów zabytkowych.
3. Określa się warunki, jakie muszą spełniać ogrodzenia terenów zieleni ZP, ZPo, ZP/UK/UO, ZP/US,
ZP/WS:
1) zakazuje się ogrodzenia terenów zieleni urządzonej ZP, terenów zieleni osiedlowej ZPo i terenów zieleni
urządzonej i wód powierzchniowych ZP/WS;
2) dopuszcza się realizację ogrodzeń terenów zieleni urządzonej oraz usług sportu i rekreacji ZP/US i terenów
zieleni urządzonej, usług kultury oraz usług oświaty ZP/UK/UO, przy czym ogrodzenie należy sytuować
w linii rozgraniczającej ulicy lub terenu, przy dopuszczalnym miejscowym wycofaniu ogrodzenia w głąb
działki nie większym niż 1,5 m;
3) dopuszcza się zachowanie istniejących ogrodzeń;
4) dopuszcza się sytuowanie ogrodzeń miejsc przeznaczonych na place zabaw dla dzieci o powierzchni
nie większej niż 1000 m2 na terenach zieleni urządzonej ZP i zieleni osiedlowej ZPo;
5) dopuszcza się sytuowanie ogrodzeń boisk sportowychna terenach zieleni osiedlowej ZPo;
6) maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,2 m od poziomu terenu; ustalenie nie dotyczy
ogrodzeń istniejących oraz ogrodzeń boisk sportowych i kortów tenisowych;
7) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń lub barierek metalowych - ażurowych albo murków kamiennych,
murków z okładziną kamienną lub murków ceglanych;
8) w ogrodzeniach należy sytuować wejścia: bramy, furtki lub wejścia niezamykane, nie mniej niż jedno od
strony każdej przestrzeni publicznej.
Rozdział 6.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 8. 1. Wyznacza się granice terenów zieleni urządzonej (ZP), w tym parku miejskiego im. pułkownika
Jana Szypowskiego „Leśnika”, oznaczonego na rysunku planu symbolem C3.1 i części dawnego parku Zajdla,
oznaczonego na rysunku planu symbolem A6.2, terenów zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/WS)
przy Kanale Kawęczyńskim oznaczonych na rysunku planu symbolem C13 oraz zieleni osiedlowej (ZPo), dla
których ustala się:
1) ochronę i zachowanie istniejącej wartościowej zieleni wysokiej i niskiej, a w szczególności ochronę
i zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu;
2) nasadzenia drzew i krzewów, uzupełnianie zieleni, wymianę drzew chorych i zamierających na nowe;
3) obowiązek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnych pokrytych roślinnością, zgodnie ze
wskaźnikami określonymi w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów;
4) obowiązek odprowadzania wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do ziemi.
2. Dla terenów ulic i placów ustala się:
1) zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew oraz nasadzenia szpalerów drzew, wyznaczonych
na rysunku planu; sytuacja szpaleru drzew w przekroju ulicy może podlegać zmianom; dopuszcza się
wymianę drzew chorych i zamierających na nowe;
2) wydzielenie w posadzce chodnika trawników lub pasów zieleni niskiej o szerokości nie mniejszej niż 2 m
dla szpaleru drzew albo powierzchni nie mniejszej niż kwadrat 1,5 m x 1,5 m wokół każdego drzewa;
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dopuszcza się stosowanie poziomych i pionowych osłon drzew, systemów nawadniających lub
napowietrzających, barierek ochronnych o wysokości nieprzekraczającej 40 cm od poziomu chodnika;
3) zakaz sytuowania innych obiektów, w szczególności miejsc parkingowych, elementów reklamowych
i elementów MSI, na wydzielonych trawnikach, pasach zieleni i powierzchniach wokół drzew określonych
w pkt. 2;
4) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni szczelnych, nawierzchni
jezdni i parkingów do sieci kanalizacyjnej według przepisów odrębnych i na warunkach uzgodnionych
z dysponentem tej sieci; ustala się, że wody opadowe lub roztopowe z terenów zieleni ulicznej
odprowadzane będą do ziemi.
3. Dla terenów działek budowlanych ustala się:
1) ochronę i zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, szczególnie na terenach zabudowy
mieszkaniowej, usług oświaty i usług sportu i rekreacji; przy czym dopuszcza się możliwość wycinki drzew
i krzewów kolidujących z zabudową; w przypadku wycinki drzew należy nasadzić nowe w ramach
powierzchni biologicznie czynnej określonej dla działki budowlanej lub na terenach publicznych;
2) zasady zagospodarowania terenów podwórek wewnątrz kwartałów zabudowy mieszkaniowej wg
§ 11 ust. 3;
3) zasady zagospodarowania terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych wewnątrzosiedlowych wg § 11 ust. 4;
4) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z placów parkingowych i innych
powierzchni przewidzianych do ruchu kołowego do sieci kanalizacyjnej według przepisów odrębnych i na
warunkach uzgodnionych z dysponentem tej sieci; ustala się, że wody opadowe lub roztopowe z terenów
zieleni odprowadzane będą do ziemi;
5) zakaz sytuowania obiektów i urządzeń, które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów
jakości środowiska poza działką budowlaną, na której są sytuowane; zakazuje się sytuowania: stacji paliw,
warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią
inaczej;
6) nakaz stosowania urządzeń grzewczych zasilanych z miejskich sieci: ciepłowniczej zdalczynnej,
elektroenergetycznej, gazowej lub ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych.
4. W zakresie przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń na terenie ulic: Grochowskiej i Zamienieckiej
ustala się, przy przebudowie ulic istniejących wprowadzenie rozwiązań technicznych i przestrzennych
sprzyjających ograniczaniu powstawania i rozprzestrzeniania się hałasu i drgań np. poprzez wymianę
nawierzchni na cichobieżne, wprowadzenie i uzupełnianie zieleni przyulicznej – szpalerów drzew i zieleni
niskiej, zmiany w organizacji ruchu.
5. W zakresie przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń na terenie projektowanej Trasy Olszynki
Grochowskiej ustala się:
1) przy budowie nowych ulic ustala się realizację jezdni i innych urządzeń ruchu kołowego w sposób
ograniczający powstawanie i rozprzestrzenianie się hałasu i drgań np. poprzez zastosowanie nawierzchni
cichobieżnych, wprowadzenie zieleni przyulicznej – szpalerów drzew i zieleni niskiej, kształtowanie
przekroju ulicy, wprowadzenie właściwej organizacji ruchu;
2) ustala się wprowadzenie ekranów akustycznych w postaci półprzekryć ochronnych, stanowiących
połączenie pionowych i poziomych ekranów akustycznych, na estakadach trasy oraz dopuszcza się
wprowadzenie wałów ziemnych o wysokości do 1,5 m z zielenią wysoką i niską pomiędzy trasą
i istniejącymi osiedlami;
3) ustala się wprowadzenie zieleni izolacyjnej w liniach rozgraniczających Trasy Olszynki Grochowskiej –
ciągłego pasa zwartej zieleni z rzędem drzew i krzewów.
6. W zakresie przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń związanych z funkcjonowaniem linii
tramwajowych ustala się:
1) przy budowie nowych linii tramwajowych oraz przebudowie istniejących linii tramwajowych ustala się
stosowanie rozwiązań technicznych torowiska tramwajowego ograniczających powstawanie
i rozprzestrzenianie się hałasu i drgań;

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 19 –

Poz. 1272

2) ustala się stosowanie bram wjazdowych i ogrodzeń pomiędzy terenem ulicy, w której znajduje się linia
tramwajowa (Grochowska 1-6 KDG) a terenem działek budowlanych, jako pełnych lub przeszklonych;
ustalenie dotyczy terenów: B1.1, B2.1, B2.2, B3.2, B5.1, B5.3, B6.1, B8.1, B8.2, B9.1, B10.1, B11.1,
B11.2, B12.1, C1.1, C2.1.
7. W zakresie ochrony przed zanieczyszczeniami terenów przylegających do ulic Grochowskiej,
Zamienieckiej i Trasy Olszynki Grochowskiej oraz terenów położonych przy liniach tramwajowych ustala się:
1) realizację nowej zabudowy sytuowanej od strony ulic i linii tramwajowych, w sposób uwzględniający
potencjalne zanieczyszczenia związane z hałasem i drganiami, między innymi poprzez zastosowanie
rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych ograniczających uciążliwość akustyczną, a w szczególności
przegród o wysokiej izolacyjności, w budynkach, obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych na stały
pobyt ludzi;
2) dopuszcza się wprowadzanie zieleni i budynków w pierzejach ulic, stanowiących izolacje akustyczną dla
zabudowy wewnątrz kwartałów, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
3) dopuszcza się renowację akustyczną budynków istniejących, między innymi poprzez wprowadzenie okien
o podwyższonej izolacyjności akustycznej i renowację elewacji.
8. Na obszarze planu nie występują tereny lub obiekty objęte prawną formą ochrony przyrody.
Rozdział 7.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
§ 9. 1. Na obszarze planu znajduje się Dwór Osterloffów przy ul. Grochowskiej 64/66/68, wpisany do
rejestru zabytków nr rej 167 z dnia 1 lipca 1965 r i objęty ochroną prawną Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków; dla budynku i terenu określa się następujące ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu:
1) ustala się zachowanie budynku oraz ochronę jego bryły, detalu i oryginalnej kolorystyki właściwych dla
pierwowzoru;
2) zakazuje się nadbudowy lub rozbudowy budynku oraz dalszego przekształcania jego bryły, przy czym
dopuszcza się prace mające na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu;
3) zakazuje się wprowadzania nowej zabudowy na terenie C3.4 ZP/UK/UO.
2. Wyznacza się zasięg strefy ochrony historycznego układu urbanistycznego oznaczonego symbolem KZB obejmującą teren parku im. pułkownika Jana Szypowskiego „Leśnika” (dawniej nosił nazwę 13 września
1944, od 1990 Piotra Wierzbickiego, a od 2005 r – nazwa obecna), teren dworu oraz tereny sąsiadujące,
zgodnie z granicą wyznaczoną na rysunku planu; dla terenu objętego strefą określa się następujące ograniczenia
w zabudowie i zagospodarowaniu:
1) ustala się zachowanie oraz ochronę układu przestrzennego parku;
2) ustala się zachowanie otwarcia widokowego i ukształtowanie osi kompozycyjnej od strony ul.
Grochowskiej w kierunku dworu; ustala się ukształtowanie wejścia na teren parku i dworu od strony ul.
Grochowskiej;
3) ustala się zachowanie osi kompozycyjnej parku pomiędzy ul. Grochowską i ul. Ossowską.
3. Ustala się ochronę budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków położonych przy: ul.
Grochowskiej 94 (kwartał B 11), ul. Grochowskiej 102 (kwartał B 9), ul. Bitwy Grochowskiej 3 (kwartał C 1):
1) ustala się zachowanie budynku oraz ochronę jego bryły, detalu i oryginalnej kolorystyki właściwych dla
pierwowzoru;
2) zakazuje się nadbudowy lub rozbudowy budynków oraz dalszego przekształcania ich brył, przy czym
dopuszcza się prace mające na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu budynku.
4. Ustala się ochronę pierzei ulicy Kordeckiego nr 1, 5 (budynek wpisany do gminnej ewidencji
zabytków), 7/9, 11, 13, 19 - 31, 53 - 63, 69, poprzez obowiązek zachowania ciągłości zabudowy w pierzei
ulicy; dla budynku przy ul. Kordeckiego nr 5 ustala się zachowanie elewacji frontowej budynku oraz ochronę
jej gabarytów, dla pozostałych budynków gabaryty elewacji frontowych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
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5. Wyznacza się zasięg strefy ochrony układu urbanistycznego otoczenia zabytku oznaczonego symbolem
KZ-E obejmującą teren Placu Szembeka wraz z elewacjami budynków od strony placu; dla terenu objętego
strefą określa się następujące ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu:
1) ustala się zachowanie oraz ochronę układu przestrzennego Placu Szembeka;
2) zakazuje się sytuowania zabudowy na terenie placu, za wyjątkiem kiosków w miejscach oznaczonych na
rysunku planu oraz kondygnacji podziemnych – przejść podziemnych, galerii handlowo-usługowej,
parkingów podziemnych; wyjść z kondygnacji podziemnych nie należy zadaszać i nie mogą one kolidować
z osią kościoła;
3) ustala się zachowanie otwarcia widokowego od strony ul. Grochowskiej na budynek kościoła; ustala się
ukształtowanie posadzki placu i zagospodarowanie przestrzeni placu uwzględniające oś kompozycyjną
kościoła;
4) ustala się uzupełnienie pierzei ulicy i obowiązek realizacji zabudowy w pierzejach ulicy zgodnie
z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi;
5) nawierzchnie placu należy wykonywać z materiałów szlachetnych: płyty i bruk z kamienia naturalnego,
dopuszcza się wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika odcinka ul. Kordeckiego przecinającej plac
z kamienia naturalnego;
6) elementy wyposażenia placu i meble uliczne, takie jak: ławki, kioski, słupy ogłoszeniowe pojemniki
z zielenią, słupki, pachołki, kosze na śmieci, latarnie uliczne powinny nawiązywać formą do jego
historycznego wystroju; zastosowane elementy współczesne powinny charakteryzować się lekką, prostą
i nieagresywną formą architektoniczną, dużym stopniem przeszklenia oraz estetyką i wysoką jakością
wykonania.
6. Ustala się ochronę budynków postulowanych do wpisu do gminnej ewidencji zabytków - położonych
przy ul. Osieckiej 58 i 60 (kwartał B 12), Plac Szembeka 2, Plac Szembeka 4 i Grochowskiej 128 (kwartał B 5)
oraz przy ul. Grochowskiej 154 i 156 (kwartał B 1); dla budynków określa się następujące ograniczenia:
1) ustala się zachowanie budynku oraz ochronę jego bryły, detalu i oryginalnej kolorystyki właściwych dla
pierwowzoru;
2) zakazuje się nadbudowy lub rozbudowy budynków oraz dalszego przekształcania ich brył, przy czym
dopuszcza się prace mające na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu budynku.
7. Ustala się ochronę budynków - położonych przy ul. Grochowskiej 71A, 73, 83 (kwartał C 2),
Pustelnickiej 4 i 4A (kwartał B 13), Grochowskiej 91, 93, 95, 97, 99 oraz Osieckiej 54 i 56 i Pustelnickiej 10,
12, 14 (kwartał B 12), Grochowskiej 96, 98, 100, 106, 108 i Żółkiewskiego 1 (kwartał B 9), Grochowskiej
103 i Kawczej 64 (kwartał B 10), Grochowskiej 115, 117 i 119 (kwartał B 8), Grochowskiej 118 i 120 (kwartał
B 5), Grochowskiej 131 i 133 oraz Zamienieckiej 81 (kwartał B 3), Grochowskiej 131 i 132 oraz Zamienieckiej
81 (kwartał B 3) oraz przy ul. Grochowskiej 160 (kwartał B 1); dla budynków określa się następujące
ograniczenia:
1) ustala się zachowanie budynku, detalu i oryginalnej kolorystyki właściwych dla pierwowzoru;
2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę budynków oraz sytuowanie nowej zabudowy, przy czym należy
zachować czytelne elementy pierwotnego budynku.
8. Na obszarze planu znajduje się zespół latarni żeliwnych tzw.: „pastorały” w ul. Kawczej; dla terenu
określa się następujące ograniczenia w zagospodarowaniu:
1) ustala się zachowanie istniejących latarni oraz ochronę ich detalu i oryginalnej kolorystyki;
2) dopuszcza się prace mające na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu latarni.
Rozdział 8.
Kształtowanie miejsc i przestrzeni publicznych
§ 10. 1. Wyznacza się układ miejsc i przestrzeni publicznych w skład, którego wchodzą:
1) główne miejsca i przestrzenie publiczne obejmujące tereny:
a) ulic: Grochowskiej (1-6 KDG), Zamienieckiej (1 KDZ) i Chłopickiego (2 KDZ),
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b) placów miejskich (1-4 KD-PM),
c) terenów zieleni urządzonej (ZP),
d) tereny zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/WS);
2) lokalne miejsca i przestrzenie publiczne obejmujące tereny: pozostałych ulic niewymienionych w pkt. 1 i
dróg wewnętrznych.
2. Zakazuje się sytuowania na wszystkich terenach wymienionych w ust. 1: budynków, tymczasowych
obiektów usługowo-handlowych z wyjątkiem kiosków, o których mowa w ust. 9, ogrodzeń wewnętrznych,
przy czym nie uważa się za ogrodzenia obiektów małej architektury takich jak pachołki, słupki, pojemniki
z zielenią, ogrodzenia tymczasowych ogródków kawiarnianych, z wyjątkiem urządzeń bezpieczeństwa
i organizacji ruchu oraz ogrodzeń klombów i trawników.
3. Dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury i mebli ulicznych na terenach ulic (KD), placów
miejskich (KD-PM), tak, aby nie kolidowały z urządzeniami komunikacyjnymi.
4. Określa się zasady sytuowania w przestrzeni publicznej reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych,
zgodnie z ustaleniami § 6.
5. Dopuszcza się sytuowanie urządzeń technicznych na terenach określonych w ust. 1, o ile nie kolidują
z urządzeniami komunikacyjnymi i wartościową zielenią, zgodnie z § 14.
6. Określa się zasady sytuowania zieleni na terenach określonych w ust. 1 w formie szpalerów drzew, grup
drzew i zieleni niskiej, zgodnie z § 8 ust. 2.
7. Wyznacza się place i miejsca wymagające specjalnego opracowania posadzki, oznaczone na rysunku
planu:
1) ustala się wydzielenie placów np. poprzez wprowadzenie posadzki wyróżniającej się kolorem, materiałem
lub wzorem z posadzki chodników; dopuszcza się wprowadzenie zróżnicowanej posadzki w obrębie jezdni,
parkingów itp.;
2) powierzchnia biologicznie czynna nie może przekraczać 20% powierzchni placów chyba, że ustalenia
szczegółowe stanowią inaczej; ustalenie nie dotyczy zieleni w doniczkach i pojemnikach stanowiących
elementy małej architektury;
3) ustala się sytuowanie obiektów małej architektury, mebli ulicznych, oświetlenia i innych elementów
urządzenia placu w sposób podkreślający formę przestrzenną i sposób użytkowania miejsca.
8. W zakresie dostępności miejsc i przestrzeni publicznych dla osób niepełnosprawnych i osób starszych
ustala się kształtowanie: terenów ulic (KD), placów miejskich (KD-PM), dróg wewnętrznych (KDw), terenów
zieleni urządzonej (ZP), tereny zieleni urządzonej i wód powierzchniowych (ZP/WS), terenów usług oświaty
(UO) zgodnie z następującymi zasadami:
1) chodniki, aleje pieszo-jezdne, aleje piesze wyznaczone w liniach rozgraniczających innych terenów oraz
inne powierzchnie utwardzone przeznaczone do ruchu pieszych muszą posiadać nawierzchnię równą,
nieśliską, twardą i stabilną; na chodnikach należy zachować pasy wolne od przeszkód, wyłącznie dla ruchu
pieszego o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m, a na ulicach dojazdowych i dojazdach o szerokości
nie mniejszej niż 1 m;
2) jezdnie muszą posiadać nawierzchnię równą, nieśliską, twardą i stabilną, szczególnie w rejonach przejść
dla pieszych;
3) na przejściach dla pieszych należy stosować krawężniki opuszczone (wtopione) na całej szerokości
przejścia oraz chodnik łagodną rampą obniżony do poziomu jezdni (albo jezdnię podniesioną do poziomu
chodnika) tak, aby umożliwić zjazd i wjazd na chodnik osobie poruszającej się na wózku. W miejscach
przecięć ulic, na których nie są wyznaczone przejścia dla pieszych należy stosować krawężniki opuszczone
(wtopione) na długości nie mniejszej niż 1,5 m oraz chodnik łagodną rampą obniżony do poziomu jezdni
(albo jezdnię podniesioną do poziomu chodnika) tak, aby umożliwić zjazd i wjazd na chodnik osobie
poruszającej się na wózku; przejścia z sygnalizacją świetlną powinny być wyposażone również
w sygnalizację dźwiękową; na chodnikach przy przejściach dla pieszych należy stosować pas nawierzchni
o wyróżniającej się fakturze, wyczuwalnej dla osób z dysfunkcją wzroku;
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4) miejsca i przestrzenie publiczne powinny być oświetlone równomierne, latarnie i inne źródła światła
nie powinny powodować oślepiania; latarnie powinny być sytuowane w sposób nie kolidujący z ruchem
pieszym, w miarę możliwości blisko krawędzi jezdni;
5) wszystkie meble uliczne: ławki, kioski, wiaty, tablice i słupy informacyjne itp. powinny być dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych, a ich usytuowanie nie może kolidować z pasami dla ruchu pieszego;
miejsca do wypoczynku (ławki) należy sytuować przy przystankach autobusowych oraz przy chodnikach,
obok ławki należy przewidzieć miejsce do zatrzymania się osoby poruszającej się na wózku;
6) ogródki kawiarniane na chodnikach i w przestrzeniach publicznych powinny być dostępne również dla
osób poruszających się na wózkach, powinny być zabezpieczone poprzez odpowiednie tymczasowe
ogrodzenie i nie mogą kolidować z pasami dla ruchu pieszego;
7) rampy, pochylnie i podnośniki przy budynkach mogą być sytuowane na terenie ulic publicznych (KD) lub
dróg wewnętrznych (KDw), pod warunkiem zachowania pasa chodnika wyłącznie dla ruchu pieszego
o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m, a na ulicach dojazdowych i dojazdach o szerokości nie mniejszej niż
1 m.
9. Określa się zasady dotyczące sytuowania i kształtowania kiosków:
1) dopuszcza się sytuowanie kiosków wyłącznie w strefach wyznaczonych na rysunku planu oraz przy
przystankach komunikacji publicznej; na terenie jednej strefy dopuszcza się sytuowanie nie więcej niż
2 kiosków o jednakowej architekturze i wystroju; w sąsiedztwie jednego przystanku dopuszcza się
sytuowanie nie więcej niż 2 kiosków o jednakowej architekturze i wystroju w odległości nie większej niż
10 m od przystanku;
2) powierzchnia użytkowa kiosku nie może być większa niż 15 m2; rzut kiosku powinien być zwarty, bez
przybudówek;
3) wysokość kiosku nie może być większa niż 3,5 m; wysokość wewnątrz kiosku nie mniejsza niż 2,2 m, spód
podłogi kiosku nie powinien być wyniesiony wyżej niż 15 cm nad poziom terenu;
4) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich, jednospadowych lub łukowatych (o strzałce łuku
nieprzekraczającej 1/10 rozpiętości), dachy dwuspadowe lub wielospadowe (przy wielokątnym rzucie
obiektu), z uwzględnieniem ustaleń § 11 ust. 2 pkt 3; okap dachu powinien zapewniać ochronę przed
deszczem dla klientów i towarów bez stosowania dodatkowych daszków; przy czym dopuszcza się montaż
daszku nad oknem sprzedaży, ruchomych markiz lub rolet; elementy wystające poza obrys kiosku takie,
jak: okapy, daszki, markizy powinny być sytuowane na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad poziomem
ziemi; widoczna grubość dachu lub elementu maskującego dach nie powinna być większa niż 20 cm;
5) elewacje ścian należy wykonywać z materiałów trwałych, o powierzchniach gładkich, dopuszcza się
stosowanie wypełnień ze szkła matowego; zakazuje się stosowania blachy falistej lub trapezowej; widoczne
profile konstrukcyjne powinny mieć szerokość nie większą niż 8 cm; przeszklenie elewacji kiosku powinno
być nie mniejsze niż 40% powierzchni wszystkich elewacji, przy czym przeszklenie elewacji frontowej
powinno być nie mniejsze niż 70% powierzchni tej elewacji;
6) umieszczanie reklam zgodnie z § 6 ust. 5; dopuszcza się umieszczanie szyldów w pasie o szerokości ok.
20 cm poniżej dolnej krawędzi dachu.
Rozdział 9.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
§ 11. 1. Określa się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w odniesieniu do terenów o różnym przeznaczeniu:
1) określa się wysokość zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; ustalenie maksymalnej wysokości
zabudowy nie dotyczy przebudowy lub rozbudowy istniejących budynków wyższych, przy czym budynki
te nie mogą być nadbudowywane;
2) określa się maksymalną intensywność zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; ustalenie
maksymalnej intensywności zabudowy nie dotyczy przebudowy lub nadbudowy istniejących budynków,
których intensywność zabudowy jest większa niż określona w ustaleniach szczegółowych; nie ogranicza się
minimalnej intensywności zabudowy na obszarze objętym planem;
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3) określa się maksymalną powierzchnię zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; ustalenie
maksymalnej powierzchni zabudowy nie dotyczy przebudowy lub nadbudowy istniejących budynków,
których powierzchnia zabudowy jest większa niż określona w ustaleniach szczegółowych;
4) określa się minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z ustaleniami
szczegółowymi; dla terenów zieleni urządzonej (ZP), tereny zieleni urządzonej i wód powierzchniowych
(ZP/WS), zieleni urządzonej, usług kultury oraz usług oświaty (ZP/UK/UO) i zieleni urządzonej oraz usług
sportu i rekreacji (ZP/US) udział powierzchni biologicznie czynnej odnosi się do powierzchni terenów
zieleni urządzonej oraz powierzchni przepuszczalnych na gruncie rodzimym z wyłączeniem głównych alei
parkowych oraz istniejących ścieżek rowerowych, boisk i placów zabaw; ustalenie minimalnej powierzchni
biologicznie czynnej nie dotyczy przebudowy lub nadbudowy istniejących budynków na działkach, których
powierzchnia biologicznie czynna jest mniejsza niż określona w ustaleniach szczegółowych;
5) ustala się maksymalną długość elewacji poszczególnych budynków dostosowaną do szerokości działek
budowlanych chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
6) ustala się wysokość elewacji frontowej dla nowej zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; jeżeli
ustalona dla działki budowlanej wysokość zabudowy jest wyższa niż ustalona wysokość elewacji frontowej,
to wyższe części budynku muszą być wycofane w stosunku do elewacji frontowej co najmniej o 1 m.
2. Ustala się zasady kształtowania geometrii dachu:
1) dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się stosowanie dachów spadzistych o kącie nachylenia połaci
dachowych od 25 do 40°, przy czym wszystkie połacie powinny mieć jednakowy kąt nachylenia albo
dachów płaskich i stropodachów;
2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zamieszkania zbiorowego i zabudowy usługowej dopuszcza
się stosowanie dachów płaskich i stropodachów oraz dachów spadzistych o kącie nachylenia połaci
dachowych do 25°;
3) dla obiektów usługowych o wysokości nieprzekraczającej 2 kondygnacji i powierzchni nie większej niż
15 m2, w tym kiosków, dopuszcza się stosowanie dachów spadzistych o kącie nachylenia połaci dachowych
od 25 do 40°.
3. Określa się zasady zagospodarowania terenów podwórek wewnątrz kwartałów zabudowy w zabudowie
mieszkaniowej:
1) wyznacza się tereny podwórek wewnątrz kwartałów zabudowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;
2) ustala się poprawę jakości przestrzeni wewnątrz kwartałów zabudowy mieszkaniowej stanowiących tereny
podwórek poprzez uporządkowanie, urządzenie lub modernizację przestrzeni niezabudowanych podwórek, zachowanie lub urządzenie zieleni oraz zachowanie lub usytuowanie urządzeń rekreacyjnych;
3) dopuszcza się łączenie niezabudowanych fragmentów działek budowlanych w celu urządzenie wspólnego
podwórka – terenu rekreacyjnego dla kilku nieruchomości;
4) ustala się zakaz sytuowania zabudowy na terenie oraz nad terenem podwórka, zakaz sytuowania
nadwieszeń budynków, przy czym dopuszcza się sytuowanie elementów małej architektury oraz parkingów
podziemnych; dopuszcza się zachowanie, remont, przebudowę istniejących altan i pomieszczeń
śmietnikowych;
5) ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni wysokiej i niskiej w szczególności trawników,
żywopłotów, klombów, rabat, krzewów i drzew ozdobnych, wydzielenie ogródków przydomowych,
zachowanie i przebudowę alejek pieszych i dojść do budynków;
6) ustala się zachowanie i przebudowę istniejących urządzeń rekreacyjnych, sportowych i placów zabaw dla
dzieci;
7) dopuszcza się sytuowanie nowych urządzeń rekreacyjnych, sportowych, placów zabaw i elementów małej
architektury;
8) ustala się minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej wynoszący 60% powierzchni podwórka.
4. Określa się zasady zagospodarowania terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych wewnątrzosiedlowych:
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1) wyznacza się tereny zieleni i urządzeń rekreacyjnych wewnątrzosiedlowych, zgodnie z oznaczeniami na
rysunku planu;
2) ustala się poprawę jakości przestrzeni wewnątrzosiedlowych (wskazanych na rysunku planu) poprzez
uporządkowanie, urządzenie lub modernizację przestrzeni niezabudowanych;
3) ustala się zakaz sytuowania zabudowy, przy czym nie dotyczy to sytuowania elementów małej architektury
oraz parkingów podziemnych; dopuszcza się zachowanie, remont, przebudowę istniejących altan
i pomieszczeń śmietnikowych;
4) ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni wysokiej i niskiej w szczególności grup i szpalerów
drzew (tworzących zieleń izolacyjną), trawników, żywopłotów, zachowanie i przebudowę alejek pieszych
i dojść do budynków;
5) dopuszcza się sytuowanie nowych urządzeń rekreacyjnych, sportowych i placów zabaw dla dzieci oraz
elementów małej architektury;
6) ustala się minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej wynoszący 60%.
5. Wyznacza się linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 4.
6. W zakresie likwidowania barier architektonicznych oraz dostępności publicznych budynków i obiektów
usługowych dla osób niepełnosprawnych ustala się kształtowanie: wejść do budynków i terenów oraz wnętrz
budynków:
1) główne wejścia do budynków należy sytuować w poziomie terenu przed wejściem bez progów i stopni tak,
aby było ono dostępne dla osób poruszających się na wózkach, przy wejściach sytuowanych poniżej lub
powyżej poziomu terenu należy stosować rampy (jeżeli nie jest to możliwe windy lub podnośniki)
dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Jeżeli główne wejście do budynku
istniejącego nie jest możliwe do przystosowania dla osób niepełnosprawnych dopuszcza się dostosowanie
innego wejścia, pod warunkiem jego czytelnego oznakowania;
2) drzwi powinny otwierać się automatycznie, być wyposażone w urządzenia ułatwiające otwieranie lub być
wyposażone w wygodne uchwyty. Urządzenia, takie jak: domofon, dzwonek, klamka, uchwyt powinny
znajdować się na wysokości umożliwiającej użytkowanie przez osoby poruszające się na wózkach;
3) budynki i tereny publiczne należy projektować i realizować w sposób zapewniający dostępność dla osób
niepełnosprawnych, w szczególności poprzez: wprowadzanie wind łączących wszystkie kondygnacje
budynku, zachowanie odpowiednich szerokości korytarzy, drzwi oraz zachowanie przestrzeni
manewrowych, usytuowanie toalet dostosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózkach;
4) w czasie przebudowy lub remontu istniejących budynków należy dostosować je w miarę możliwości do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Rozdział 10.
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§ 12. Ustala się zasady scalania i podziału nieruchomości:
1) nie wyznacza się obszarów obowiązkowego scalenia i podziału nieruchomości;
2) ustala się wydzielanie działek budowlanych z uwzględnieniem linii rozgraniczających terenów;
3) dopuszcza się łączenie, scalanie i podział istniejących działek budowlanych z uwzględnieniem ustaleń pkt.
4;
4) w przypadku wydzielania nowych działek budowlanych, za wyjątkiem działek przeznaczonych pod
komunikację i tereny zieleni, należy spełnić następujące warunki:
a) kąt granicy działki budowlanej w stosunku do ulicy powinien wynosić 90° z dopuszczalnym
odchyleniem przy dopuszczalnym odchyleniu o 10°; ustalenie nie dotyczy działek narożnych,
b) front działki budowlanej od strony ulicy lub placu nie może być mniejszy niż 18 m dla zabudowy
jednorodzinnej oraz 25 m dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej;
5) sytuacja kiosków, reklam, elementów Miejskiego Systemu Informacji nie wymaga wydzielania działek
budowlanych.
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Rozdział 11.
Zasady kształtowania systemów komunikacji i organizacji parkowania
§ 13. 1. Określa się zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji na obszarze planu:
1) ustala się układ dróg publicznych obejmujących: tereny ulic (oznaczonych na rysunku planu symbolami
KD), tereny placów (oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-PM);
2) wyznacza się tereny dróg wewnętrznych (oznaczone na rysunku planu symbolami KDw) oraz dopuszcza
się realizację innych dróg wewnętrznych na terenach zabudowy;
3) ustala się przebieg linii rozgraniczających terenów komunikacji, określonych w pkt. 1 oraz klasyfikację
funkcjonalną ulic i zasady obsługi komunikacyjnej terenów, zgodnie z rysunkiem planu;
4) ustala się zasady zagospodarowania poszczególnych ulic, placów i dróg wewnętrznych, zgodnie
z ustaleniami szczegółowymi;
5) ustala się obsługę komunikacyjną - dojazd lub dojście do nieruchomości od strony ulic, placów i dróg
wewnętrznych, przy których są one położone, z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych; ustala się
zachowanie istniejących dojazdów lub dojść poprzez przejazdy bramowe, podwórka lub tereny
sąsiadujących nieruchomości dla budynków, które nie posiadają dojazdu bezpośrednio od strony ulicy,
placu lub drogi wewnętrznej lub technicznie nie ma możliwa realizacji bezpośredniego dojazdu lub dojścia.
2. Ustala się układ komunikacji kołowej obsługującej teren objęty opracowaniem, w skład którego
wchodzą:
1) ulica główna ruchu przyspieszonego – projektowana Trasa Olszynki Grochowskiej (1 KDGP);
2) ulica główna – ul. Grochowska (1- 6 KDG);
3) ulice zbiorcze – ul. Zamieniecka (1 KDZ), Chłopickiego (2 KDZ);
4) ulice lokalne (KDL);
5) ulice dojazdowe (KDD);
6) drogi wewnętrzne – stanowiące dojazdy do poszczególnych terenów, zespołów osiedlowych i budynków,
wyszczególnione w ustaleniach szczegółowych (KDw).
3. Ustala się podstawowy układ komunikacji pieszej na terenie objętym opracowaniem, w skład którego
wchodzą:
1) chodniki w liniach rozgraniczających ulic (KD) na obszarze planu;
2) tereny komunikacji wewnętrznej (KDw); przy czym dopuszcza się wykorzystanie terenów dróg
wewnętrznych dla potrzeb komunikacji kołowej jako równorzędnej z komunikacją pieszą na tych terenach,
chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
3) place miejskie (KD-PM);
4) aleje, aleje pieszo-jezdne i przestrzenie piesze realizowane na terenie zieleni urządzonej (ZP);
5) bezkolizyjne przejścia dla pieszych.
4. Ustala się podstawowy układ komunikacji rowerowej na terenie objętym opracowaniem:
1) ustala się wprowadzenie wydzielonych ścieżek rowerowych lub pasów dla ruchu rowerowego w liniach
rozgraniczających ulic: Grochowskiej (1-6KDG), Chłopickiego (2KDZ), Majdańskiej (2KDL), Wspólna
Droga (3KDL), Garwolińskiej (1KDL), fragmencie Olszynki Grochowskiej (11KDL), ul. Mlądzkiej
(7KDD), Podolskiej (22KDD) i projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej (1KDGP) oraz terenu placu
miejskiego 2KD-PM i wzdłuż kanału Kawęczyńskiego na terenach zieleni (C13.2ZP/WS, C13.3ZP/WS);
2) dopuszcza się prowadzenie ruchu rowerowego w ramach jezdni, wydzielonych ścieżek rowerowych lub
ciągów pieszo-rowerowych, dla pozostałych ulic niewyszczególnionych w pkt.1;
3) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek rowerowych na terenach zieleni urządzonej (ZP);
4) ustala się wydzielenie w ramach ogólnodostępnych parkingów samochodowych miejsc postojowych
(stojaków) dla rowerów, w ilościach nie mniejszych niż 10 miejsc dla rowerów na 100 miejsc postojowych
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dla samochodów; dopuszcza się sytuowanie stojaków dla rowerów na terenach komunikacji
wyszczególnionych w ust. 2.
5. Ustala się zasady obsługi terenu objętego planem przez komunikację autobusową:
1) ustala się zagospodarowanie ulic: Grochowskiej (1-6KDG), Zamienieckiej (1KDZ), Chłopickiego (2KDZ)
i trasy Olszynki Grochowskiej (1,2KDGP) w sposób umożliwiający poprowadzenie komunikacji
autobusowej;
2) dopuszcza się zachowanie dotychczasowej sytuacji przystanków autobusowych, sytuowanie przystanków
autobusowych w miejscach oznaczonych na rysunku planu oraz w innych miejscach, w liniach
rozgraniczających ulic wymienionych w pkt. 1.
6. Ustala się zasady obsługi terenu objętego planem przez komunikację tramwajową:
1) ustala się zachowanie, rozbudowę, przebudowę istniejącej linii tramwajowej w ulicy Grochowskiej (16KDG);
2) dopuszcza się zachowanie, rozbudowę, przebudowę lub likwidację istniejącej pętli tramwajowej na terenie
oznaczonym na rysunku planu symbolem C10.3.UHB/KT;
3) rozwiązania techniczne torowiska tramwajowego powinny zapewniać ograniczenie uciążliwości związanej
z hałasem i drganiami tak, aby uciążliwość ta nie wykraczała poza linie rozgraniczające ul. Grochowskiej
(1-6KDG);
4) dopuszcza się zachowanie dotychczasowej sytuacji przystanków tramwajowych lub wyznaczenie nowych
sytuacji przystanków tramwajowych.
7. Ustala się zasady sytuowania parkingów i miejsc parkingowych:
1) ustala się lokalizację miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na terenie poszczególnych
inwestycji (tj. na działkach budowlanych oraz na terenie dróg, alei pieszo-jezdnych i dróg wewnętrznych,
jeżeli inwestycja je obejmuje, przylegających do inwestycji) w ilości wynikającej ze wskaźników
ustalonych w ust. 8; ustalenia nie dotyczą budynków istniejących oraz przebudowy i nadbudowy budynków
istniejących, w tym adaptacji strychów i poddaszy oraz zmiany funkcji pomieszczeń w budynkach
istniejących;
2) ustala się lokalizację miejsc parkingowych dla rowerów na terenie poszczególnych inwestycji (tj. na
działkach budowlanych oraz na terenie dróg, alei pieszo-jezdnych i dróg wewnętrznych, jeżeli inwestycja je
obejmuje, przylegających do inwestycji) lub na terenie przestrzeni publicznych, w ilości wynikającej ze
wskaźników ustalonych w ust. 9; ustalenia nie dotyczą budynków istniejących oraz przebudowy
i nadbudowy budynków istniejących, w tym adaptacji strychów i poddaszy oraz zmiany funkcji
pomieszczeń w budynkach istniejących;
3) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok i miejsc parkingowych w liniach rozgraniczających ulic:
zbiorczych (KDZ), lokalnych (KDL) i dojazdowych (KDD) oraz przy jezdniach odbarczeniowych ulic
głównych ruchu przyspieszonego (KDGP) i ulic głównych (KDG); chyba, że ustalenia szczegółowe
stanowią inaczej;
4) zakazuje się sytuowania miejsc parkingowych na wyznaczonych w planie terenach zieleni urządzonej (ZP).
8. Ustala się następujące wskaźniki parkingowe dla samochodów osobowych:
1) dla budynków i lokali usługowych z zakresu: biur, administracji publicznej, obsługi finansowej – nie mniej
niż 18 i nie więcej niż 30 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej podstawowej budynków
lub lokali;
2) dla budynków i lokali usługowych z zakresu: handlu – nie mniej niż 25 i nie więcej niż 38 miejsc
parkingowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej podstawowej budynków lub lokali;
3) dla budynków i pomieszczeń usługowych z zakresu sportu, rekreacji, oświaty, kultury, zdrowia – nie mniej
niż 10 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej podstawowej budynków lub pomieszczeń;
4) dla budynków i lokali usługowych z zakresu: rzemiosła, rozrywki, gastronomii, poczty i łączności albo
innych niewymienionych w pkt. 1 i 3 – nie mniej niż 15 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni
użytkowej podstawowej budynków lub lokali;
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5) dla hoteli – nie mniej niż 10 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej budynków lub
pomieszczeń;
6) dla budynków i pomieszczeń mieszkalnictwa zbiorowego (lub turystyki) z zakresu: burs szkolnych, domów
studenckich, domów opieki społecznej – nie mniej niż 3 miejsca parkingowe na 1000 m2 powierzchni
użytkowej budynków lub pomieszczeń;
7) dla budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i pomieszczeń mieszkalnych – nie mniej niż 1 miejsce
parkingowe na lokal mieszkalny, nie mniej jednak niż 1 miejsce parkingowe na 60 m2 powierzchni
użytkowej lokali mieszkalnych;
8) dla budynków mieszkaniowych wielorodzinnych budownictwa społecznego – nie mniej niż 0,7 miejsca
parkingowego dla samochodów osobowych na każdy lokal mieszkalny;
9) dla dla domów jednorodzinnych – nie mniej niż 2 miejsce parkingowe na lokal mieszkalny.
9. Ustala się następujące wskaźniki parkingowe dla rowerów:
1) dla budynków, pomieszczeń i lokali usługowych – nie mniej niż 5 miejsc parkingowych dla rowerów na
1000 m2 powierzchni użytkowej podstawowej budynków; przy czym warunek uznaje się za spełniony,
jeżeli na terenie ulicy lub innej przestrzeni publicznej znajdują się miejsca parkingowe dla rowerów
w ilości nie mniejszej niż 2 stanowiska w odległości do 15 m od wejścia do budynku lub lokalu, albo
w ilości nie mniejszej niż 10 stanowisk w odległości nie mniejszej niż 50 m od wejścia do budynku lub
lokalu;
2) dla budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i pomieszczeń mieszkalnych – nie mniej niż 1 miejsce
parkingowe dla rowerów na każdy lokal mieszkalny;
3) dla budynków i pomieszczeń mieszkalnictwa zbiorowego (lub turystyki) z zakresu: internatów i domów
studenckich – nie mniej niż 1 miejsce parkingowe dla rowerów na 10 łóżek.
10. W zakresie likwidowania barier transportowych oraz dostępności obiektów i urządzeń komunikacji
miejskiej (zbiorowej) i indywidualnej dla osób niepełnosprawnych ustala się kształtowanie: przystanków
komunikacji publicznej oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych:
1) przystanki autobusowe i tramwajowe powinny być wyposażone w wiaty przystankowe wyraźnie
oznakowane, zadaszone, oświetlone, z ławkami i miejscem dla osoby poruszającej się na wózku
inwalidzkim, wyposażone w wyczerpującą informację tj. rozkład jazdy, plan miasta, plan okolicy,
dostosowaną do osób słabowidzących oraz umieszczoną na wysokości dostępnej dla osób poruszających się
na wózkach; w sąsiedztwie przystanków autobusowych i tramwajowych, poza wiatą, należy sytuować
dodatkowe ławki i miejsca wypoczynku;
2) w ulicach, w których są wyznaczone miejsca parkingowe oraz przy obiektach użyteczności publicznej
należy wyznaczać i czytelnie oznakować miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych; przy miejscach
parkingowych dla osób niepełnosprawnych wyznaczonych w pasie jezdni należy stosować krawężniki
opuszczone (wtopione) tak, aby umożliwić wjazd na chodnik osobie poruszającej się na wózku.
Rozdział 12.
Uzbrojenie terenu
§ 14. 1. Określa się następujące zasady przebudowy, rozbudowy lub budowy systemów infrastruktury na
obszarze planu:
1) dopuszcza się zachowanie i użytkowanie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, a także, bez
konieczności zmiany planu, ich remont lub przebudowę wynikające z potrzeb zagospodarowania terenu
ustalonego w planie;
2) dla projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej
ustala się rezerwy terenu w liniach
rozgraniczających dróg publicznych; dopuszcza się, bez konieczności zmiany planu, lokalizowanie
urządzeń infrastruktury technicznej poza tymi terenami, w miejscach dostępnych dla właściwych służb
eksploatacyjnych i w taki sposób, aby zminimalizować koszty usuwania mogących wystąpić kolizji
z zabudową i zagospodarowaniem terenu;
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3) w przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania z istniejącymi urządzeniami
infrastruktury technicznej, urządzenia te należy przebudować z uwzględnieniem uwarunkowań
wynikających z przepisów szczegółowych;
4) dopuszcza się realizację kanałów zbiorczych dla sieci uzbrojenia podziemnego.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę i sieci wodociągowej:
1) ustala się zaopatrzenie w wodę obiektów na obszarze planu z sieci wodociągowej;
2) dopuszcza się zachowanie, przebudowę i rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej;
3) dopuszcza się wykonywanie ujęć wód podziemnych z utworów oligoceńskich wyłącznie dla potrzeb
ogólnodostępnych punktów czerpalnych;
4) ustala się rezerwy terenu dla sieci wodociągowych na terenach położonych w liniach rozgraniczających:
ulic (KD), placów (KD-PM) i terenów dróg wewnętrznych (KDw).
3. W zakresie odprowadzania ścieków i sieci kanalizacyjnej:
1) ustala się odprowadzanie ścieków bytowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej;
2) ustala się odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z terenów ulic, parkingów oraz komunikacji
na działkach budowlanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej, a po ewentualnym
zrealizowaniu kanalizacji deszczowej (w systemie kanalizacji rozdzielczej) do kanalizacji deszczowej;
dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pozostałych terenów, a w szczególności
z terenów zieleni, do ziemi, z uwzględnieniem pkt. 4;
3) dla istniejących obiektów budowlanych i aktualnego zagospodarowania terenu dopuszcza
odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w sposób dotychczasowy, z uwzględnieniem pkt. 4;

się

4) nakazuje się kształtowanie powierzchni działek w sposób zabezpieczający przed spływem z nich wód
opadowych i roztopowych na tereny działek sąsiednich; ustalenie nie dotyczy odprowadzania wód na
tereny zieleni urządzonej, na których zlokalizowano urządzenia do odwodnienia powierzchniowego, w tym
zbiorniki wodne i lokalne cieki;
5) ustala się rezerwy terenu dla realizacji przyłączy do projektowanej, przebudowywanej zabudowy
i obiektów przewidzianych w planie, na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic (KD),
placów (KD-PM) i terenów dróg wewnętrznych (KDw);
6) wyklucza się realizację i stosowanie indywidualnych kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników
bezodpływowych;
7) dopuszcza się, bez konieczności zmiany planu, lokalizowanie na terenach zieleni urządzonej niezbędnych
obiektów infrastruktury technicznej służących odprowadzaniu lub gromadzeniu wód opadowych lub
roztopowych tj. pompownie wód deszczowych i zbiorniki retencyjne.
4. W zakresie zaopatrzenia w ciepło i sieci ciepłowniczej:
1) ustala się zaopatrzenie obiektów budowlanych w ciepło z sieci ciepłowniczej według przepisów odrębnych;
(informacja: obszar planu jest w zasięgu sieci ciepłowniczej);
2) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło nowych budynków i obiektów realizowanych na obszarze planu
w oparciu o urządzenia zasilane z miejskiej sieci gazowej lub z miejskiej sieci elektroenergetycznej; a w
uzasadnionych technicznie i ekonomicznie przypadkach rezygnacji z zaopatrzenia w ciepło z miejskiej sieci
cieplnej;
3) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło istniejących i nowych budynków z odnawialnych źródeł energii oraz
źródeł niekonwencjonalnych w szczególności kolektorów słonecznych i pomp ciepła; dopuszcza się także
zaopatrzenie w ciepło ze źródeł kogeneracyjnych;
4) zakazuje się realizacji nowych źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi; zakaz nie dotyczy użytkowania
kominków w lokalach mieszkalnych i usługowych; dopuszcza się użytkowanie istniejących źródeł ciepła
opalanych paliwami stałymi lub produktami ropopochodnymi o niskiej zawartości siarki do czasu
podłączenia obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej;
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5) ustala się rezerwy terenu dla realizacji sieci ciepłowniczej na terenach położonych w liniach
rozgraniczających: ulic (KD), placów (KD-PM) i terenów dróg wewnętrznych (KDw).
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz i sieci gazowej:
1) ustala się zaopatrzenie w gaz zabudowy na obszarze planu z miejskiej sieci gazowej;
2) ustala się rezerwy terenu dla sieci gazowej na terenach położonych w liniach rozgraniczających: ulic (KD),
placów (KD-PM) i terenów dróg wewnętrznych (KDw);
3) nie przewiduje się na obszarze planu sytuacji urządzeń gazowniczych wymagających szczególnych stref
bezpieczeństwa;
4) sieci i urządzenia gazowe należy realizować zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe; w szczególności:
a) linie ogrodzeń powinny przebiegać w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od gazociągu,
b) szafki gazowe umieszczane w linii ogrodzenia lub na ścianie budynku i otwierane od strony ulicy, należy
montować jako wbudowane w ogrodzenie lub wbudowane w ścianę budynku, tak, aby ich ścianki
i drzwiczki nie wystawały poza obrys ogrodzenia lub obrys ściany od strony ulicy lub placu;
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i sieci elektroenergetycznych:
1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną obiektów na obszarze planu z miejskiej sieci
elektroenergetycznej;
2) dopuszcza się zachowanie istniejących stacji transformatorowych; dopuszcza się sytuowanie nowych
wnętrzowych, wbudowanych lub wolnostojących stacji transformatorowych, w tym stacji podziemnych;
3) zabrania się sytuowania na obszarze planu napowietrznych linii elektroenergetycznych za wyjątkiem sieci
trakcyjnej;
4) ustala się rezerwy terenu dla sieci elektroenergetycznych na terenach położonych w liniach
rozgraniczających: ulic (KD), placów (KD-PM) i terenów dróg wewnętrznych (KDw).
7. W zakresie dostępu do telefonicznych połączeń kablowych i sieci teletechnicznych:
1) dopuszcza się obsługę telekomunikacyjną obiektów
telekomunikacyjnej lub z innych sieci telekomunikacyjnych;

na

obszarze

planu

z istniejącej

sieci

2) ustala się rezerwy terenu dla sieci teletechnicznych na terenach położonych w liniach rozgraniczających:
ulic (KD), placów (KD-PM) i terenów dróg wewnętrznych (KDw);
3) zabrania się sytuowania na obszarze planu nowych napowietrznych linii telekomunikacyjnych.
8. W zakresie radiowych sieci telekomunikacyjnych dopuszcza się zachowanie, przebudowę, rozbudowę,
budowę urządzeń radiowych sieci telekomunikacyjnych, pod warunkiem, że nie będą one przekraczały
dopuszczalnych norm ochrony środowiska.
9. W zakresie usuwania odpadów:
1) ustala się: unieszkodliwianie odpadów poza obszarem planu oraz powszechną obsługę w zakresie
wywożenia odpadów realizowaną przez wyspecjalizowane firmy;
2) ustala się wyposażenie każdej działki budowlanej w urządzenia do zbierania oraz segregacji odpadów, przy
czym dopuszcza się zachowanie istniejących śmietników obsługujących kilka budynków;
3) dopuszcza się sytuowanie urządzeń do zbierania lub segregacji odpadów (kosze, pojemniki), na terenach
ulic, placów, ulic wewnętrznych oraz na terenach zieleni.
Rozdział 13.
Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów
§ 15. 1. Dopuszcza się utrzymanie dotychczasowej formy i przeznaczenia oraz przebudowę bez możliwości
rozbudowy i nadbudowy istniejących obiektów położonych w liniach rozgraniczających Trasy Olszynki
Grochowskiej 1KDGP, 2KDGP do czasu przystąpienia do realizacji Trasy Olszynki Grochowskiej.
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2. Zabrania się sytuowania obiektów tymczasowych, kubaturowych, związanych na trwałe z gruntem na
całym obszarze planu, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.
3. Dopuszcza się utrzymanie dotychczasowej formy i przeznaczenia oraz remont (bez możliwości
rozbudowy i nadbudowy) istniejących obiektów mieszkalnych położonych na terenach C10.1 UHB/TK, C10.2
UHB/TK, C10.4 KDw/TK przewidzianych pod rozbudowę pętli tramwajowej i rozszerzenie funkcji
komunikacji zbiorowej, do czasu zagospodarowania terenu zgodnego z przeznaczeniem określonym w planie.
4. Dopuszcza się tymczasowe przeznaczenie terenów położonych w liniach rozgraniczających Trasy
Olszynki Grochowskiej 1KDGP, 2KDGP pod funkcje rekreacyjne, zieleń niską lub parkingi (bez
wprowadzania zieleni wysokiej lub budynków) do czasu realizacji Trasy Olszynki Grochowskiej.
5. Dopuszcza się sytuowanie reklam związanych z organizacją imprez masowych na terenie kwartału C1,
na czas trwania imprezy masowej, bez ograniczeń określonych w § 6.
6. Dopuszcza się utrzymanie dotychczasowej formy i przeznaczenia oraz remont (bez możliwości
rozbudowy i nadbudowy) istniejących obiektów mieszkalnych położonych na terenie C3.5 ZP/US.
Rozdział 14.
Tereny rekreacyjno–wypoczynkowe oraz tereny organizacji imprez masowych
§ 16. 1. Wyznacza się granicę terenów rekreacyjno–wypoczynkowych, zgodnie z rysunkiem planu,
obejmujących kwartał C3.
2. Wyznacza się granicę terenów służących organizacji imprez masowych, zgodnie z rysunkiem planu,
obejmujących kwartał C3.
3. W zakresie kształtowania terenów, o których mowa w ust. 1 i 2 ustala się:
1) zachowanie dostępu do terenów od strony wyznaczonych w planie przestrzeni publicznych;
2) sytuowanie pomieszczeń związanych z obsługą użytkowników parku, w tym pomieszczeń sanitarnych na
terenie C3.2;
3) dopuszcza się usytuowanie tablic informacyjnych dotyczacych terenu zieleni z oznaczeniem alejek
i obiektów usytuowanych na jego terenie.
Rozdział 15.
Tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi
§ 17. 1. Wyznacza się zasięg terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – cały obszar planu
znajduje się w zasięgu obszaru obejmującego tereny narażone na zalanie.
2. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu
zlokalizowanych w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie, o których mowa w ust. 1:

terenów

1) zakazuje się sytuowania (lub rozbudowy) obiektów i zakładów wykorzystujących lub magazynujących
substancje niebezpieczne, w szczególności substancje mogące zanieczyszczać glebę lub wodę;
2) zakazuje się sytuowania składowisk odpadów;
3) zakazuje się sytuowania obiektów, w których przechowuje się ruchome zabytki kultury - chyba, że obiekty
te i przechowywane zbiory będą zabezpieczone przed skutkami powodzi.
Rozdział 16.
Ustalenia szczegółowe dla terenów
§ 18. 1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A1.1 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 40%,
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m, nie więcej niż 6 kondygnacji,
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d) wysokość elewacji frontowej od strony ul. Grochowskiej od 17 do 20 m,
e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej, ul. Garwolińkskiej i ul. Kordeckiego - 8 m,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 50%,
g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
h) tereny zieleni i urządzeń rekreacyjnych wewnątrzosiedlowych – wg § 11 ust. 4,
i) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
j) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
k) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
l) eksponowane pierzeje usługowe zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony jezdni odbarczeniowej ul. Grochowskiej 1 KDG, ul. Garwolińskiej
1 KDL i ul. Kordeckiego 13 KDL,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
2. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A1.2 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 60%,
c) maksymalna wysokość budynków – 25 m, nie więcej niż 8 kondygnacji, przy czym dopuszcza się
zachowanie istniejących budynków o wysokości 10 kondygnacji,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej - 15 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 0%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
j) eksponowane pierzeje usługowe zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
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a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony jezdni odbarczeniowej ul. Grochowskiej 1KDG,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
3. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A1.3 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 60%,
c) maksymalna wysokość budynków – 25 m, nie więcej niż 8 kondygnacji, przy czym dopuszcza się
zachowanie istniejących budynków o wysokości 10 kondygnacji,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Kordeckiego - 15 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 0%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony jezdni odbarczeniowej ul. Kordeckiego 13KDL,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
4. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A1.4 U/MW:
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1) Przeznaczenie terenu: tereny usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 70%,
c) maksymalna wysokość budynków – 25 m, nie więcej niż 8 kondygnacji,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej - 15 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 0%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
j) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6,
k) dominanta przestrzenna zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 8;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony jezdni odbarczeniowej ul. Grochowskiej 1 KDG,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
5. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A1.5 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 40%,
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m, nie więcej niż 6 kondygnacji,
d) wysokość elewacji frontowej od strony ul. Grochowskiej od 17 do 20 m,
e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej i ul. Kordeckiego - 8 m,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 50%,
g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
h) tereny zieleni i urządzeń rekreacyjnych wewnątrzosiedlowych – wg § 11 ust.4,
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i) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
j) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
k) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
l) eksponowane pierzeje usługowe zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony jezdni odbarczeniowej ul. Grochowskiej 1 KDG i ul. Kordeckiego
13 KDL,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
6. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A1.6 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 60%,
c) maksymalna wysokość budynków – 25 m, nie więcej niż 8 kondygnacji, przy czym dopuszcza się
zachowanie istniejących budynków o wysokości 10 kondygnacji,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Kordeckiego - 15 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 0%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
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a) obsługa komunikacyjna od strony jezdni ul. Kordeckiego 13KDL i ul. Wspólna Droga 3KDL,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
7. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A1.7 U/MW:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 70%,
c) maksymalna wysokość budynków – 25 m, nie więcej niż 8 kondygnacji,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej - 15 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 0%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust.,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
j) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17,
f) powierzchnie wymagające specjalnego opracowania posadzki, wg § 10 ust. 7;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony jezdni odbarczeniowej ul. Grochowskiej 1KDG,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
8. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów A2.1 UHB:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług, handlu i biur zgodnie z § 4 ust. 7;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 60%,
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c) maksymalna wysokość budynków – 20 m,
d) wysokość elewacji frontowej od strony ulicy Grochowskiej od 17 do 20 m,
e) minimalna wysokość budynków – nie określa się,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 0%,
g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
h) dopuszcza się zachowanie, przebudowę i rozbudowę istniejącej stacji paliw,
i) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
j) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
k) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
l) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony jezdni odbarczeniowej ul. Grochowskiej 1KDG, ul. Wspólna Droga
3KDL i ul. Nasielska 3KDD,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
9. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów A2.2 U/MW:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 80%,
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m, nie więcej niż 6 kondygnacji,
d) minimalna wysokość budynków - nie określa się,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 0%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) dopuszcza się zachowanie, przebudowę i rozbudowę istniejących warsztatów samochodowych,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
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a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Wspólna Droga 3KDL i ul. Nasielska 3KDD,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
10. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów A3.1 U/MW:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 70%,
c) maksymalna wysokość budynków – 25 m, nie więcej niż 8 kondygnacji,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej - 18 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 0%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) dopuszcza się zachowanie, remont, przebudowę istniejących pawilonów na terenie A3.1,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
k) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Majdańskiej 2KDL oraz ul. Grochowskiej 1KDG,
b) dopuszcza się dojazd poprzez teren działki ewidencyjnej nr 104 z obrębu 3-05-07,
c) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
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6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
11. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów A3.2 UA:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług administracji, zgodnie z § 4 ust. 9;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 1,2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 30%,
c) maksymalna wysokość budynków – 15 m,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej - 8 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Grochowskiej 1KDG,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
12. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów A3.3 U/MW:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 60%, dla działek narożnych – 70%,
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m, nie więcej niż 6 kondygnacji,
d) wysokość elewacji frontowej od strony ulicy Grochowskiej od 17 do 20 m,
e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej - 10 m,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 0%,
g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
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j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
k) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Grochowskiej 1KDG,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
13. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów A3.4 UA:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług administracji, zgodnie z § 4 ust. 9 – obiekt policyjny;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 50%,
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m,
d) wysokość elewacji frontowej od strony ulicy Grochowskiej od 17 do 20 m,
e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej - 8 m, nie dotyczy budynków
gospodarczych,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%,
g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
k) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
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a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Grochowskiej 1KDG,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
14. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów A3.5 U/MW:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 60%, dla działek narożnych – 70%,
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m, nie więcej niż 6 kondygnacji,
d) wysokość elewacji frontowej od strony ulicy Grochowskiej od 17 do 20 m,
e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej i ul. Karczewskiej - 10 m,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 0%,
g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
k) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6,
l) dominanta przestrzenna zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 8;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Karczewskiej 2KDD,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
15. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów A3.6 UA:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług administracji, zgodnie z § 4 ust. 9 – obiekty straży pożarnej;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 1,2,
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b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 30%,
c) maksymalna wysokość budynków – 12 m,
d) minimalna wysokość budynków – nie określa się,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) dopuszcza się sytuowanie obiektów obsługi komunikacji (związanej z funkcjonowaniem straży
pożarnej), w szczególności warsztatów samochodowych, myjni i nakazuje się je sytuować w głębi
kwartałów zabudowy,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
k) dominanta wysokościowa zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 9 – maksymalna wysokość
dominanty – 7 kondygnacji;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Majdańskiej 2KDL,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
16. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A3.7 UHB/PR:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług, handlu i biur oraz produkcji rzemieślniczej, zgodnie z § 4 ust. 8;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 1,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej –100%,
c) maksymalna wysokość budynków – 15 m,
d) minimalna wysokość budynków - nie określa się,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 0%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
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b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Omulewskiej 4KDL poprzez teren A3.10 UHB lub od strony ul.
Karczewskiej 2KDD,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
17. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A3.8 UHB:
1) Przeznaczenie terenu:tereny usług, handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 7;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 80%,
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej - 12 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 0%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) dopuszcza się zachowanie, przebudowę i rozbudowę istniejących warsztatów samochodowych,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
k) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony jezdni odbarczeniowej ul. Grochowskiej 2KDG i ul. Omulewskiej
4KDL,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
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6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
18. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów A3.9 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 60%,
c) maksymalna wysokość budynków – 25 m, nie więcej niż 8 kondygnacji,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Majdańskiej - 15 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Majdańskiej 2KDL,
b) ustala się dojazd do budynku przy ul. Grochowskiej 173a poprzez teren działki ewidencyjnej nr
104 z obrębu 3-05-07,
c) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
19. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A3.10 UHB:
1) Przeznaczenie terenu:
a) tereny usług, handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 7 lub usług zdrowia,
b) dopuszcza się usytuowanie funkcji usług zdrowia z zakresu szpitala;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 80%,
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m,
d) minimalna wysokość budynków - nie określa się,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 0%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
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g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Omulewskiej 4KDL,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
20. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów A4.1 UHB:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług, handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 7;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 70%,
c) maksymalna wysokość budynków – 25 m,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej - 15 m, nie dotyczy stacji paliw,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) dopuszcza się zachowanie, przebudowę i rozbudowę istniejącej stacji paliw,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
k) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6,
l) należy zachować zieleń izolacyjną od strony ul. Grochowskiej ok. 10 m bez możliwości grodzenia;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
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a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Omulewskiej 4 KDL i ul. Okuniewskiej 5 KDD; należy ograniczać
wjazdy od strony ul. Grochowskiej 2 KDG,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
21. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów A4.2 U/MW:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 70%,
c) maksymalna wysokość budynków – 30 m, nie więcej niż 9 kondygnacji,
d) dominanta wysokościowa zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 9 – maksymalna
wysokość budynków dla dominanty – 55 m,
e) minimalna wysokość
wielopoziomowych,

budynków

od

strony

ul.

Omulewskiej

-

12 m,

nie dotyczy

garaży

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20%,
g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
k) główne wejścia do projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony jezdni odbarczeniowej ul. Omulewskiej 4 KDL, ul. Okuniewskiej
5 KDD i 3 KDD,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
22. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów A5.1 UT:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług turystyki, zgodnie z § 4 ust. 11;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
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a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 60%,
c) maksymalna wysokość budynków – 25 m, dopuszcza się zachowanie istniejącego budynku
11 kondygnacyjnego,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Sulejkowskiej - 18 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
j) główne wejścia do projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6,
k) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony jezdni odbarczeniowej ul. Omulewskiej 4 KDL, ul. Okuniewskiej
5 KDD i ul. Sulejkowskiej 16 KDL,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
23. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów A6.1 UHB:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług, handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 7;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 70%,
c) maksymalna wysokość budynków – 25 m,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej – 5 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 47 –

Poz. 1272

j) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6,
k) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
l) należy zachować zieleń izolacyjną od strony ul. Grochowskiej około 10 m bez możliwości grodzenia;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) ustala się zachowanie istniejących wartościowych drzew i zieleni niskiej,
c) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
d) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
e) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
f) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Okuniewskiej 5 KDD i ul. Mlądzkiej 7 KDD; należy ograniczać
wjazdy od strony ul. Grochowskiej 2 KDG,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
24. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów A6.2 ZP:
1) Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej, zgodnie z § 4 ust. 14;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zakazuje się realizacji zabudowy,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 80%,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 3,
d) pierzeje zieleni wysokiej zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 11;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 1,
b) zakaz sytuowania reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) dopuszcza się zagospodarowanie i uporządkowanie terenu poprzez wydzielenie wewnętrznych placyków
oraz wewnętrznej drogi dojazdowej, wprowadzenie elementów małej architektury, takich jak: murki,
ławki, latarnie, posadzki,
e) ustala się zachowanie istniejących wartościowych drzew i zieleni niskiej;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) dojazd od strony ul. Mlądzkiej 7 KDD i 4 KDD przy czym dopuszcza się dojazd do terenu A6.3U/MW
od strony ul. Mlądzkiej 7KDD poprzez teren A6.2ZP,
b) miejsca parkingowe w ulicach;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia
i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia
podziemnego;
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6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
25. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów A6.3 U/MW:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 6,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 100%,
c) maksymalna wysokość budynków – 30 m, nie więcej niż 9 kondygnacji,
d) dominanta wysokościowa zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 9 – maksymalna
wysokość budynków dla dominanty – 55 m,
e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Okuniewskiej - 12 m, nie dotyczy garaży
wielopoziomowych,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 0%,
g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
k) główne wejścia do projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Okuniewskiej 5KDD i 4 KDD lub od strony ul. Mlądzkiej 7KDD
poprzez teren A6.2ZP,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
26. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów A7.1 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 60%,
c) maksymalna wysokość budynków – 30 m, nie więcej niż 10 kondygnacji, nie dotyczy istniejących
budynków wyższych,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Sulejkowskiej - 18 m, nie dotyczy garaży
wielopoziomowych,
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e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
j) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Okuniewskiej 5 KDD, ul. Mlądzkiej 7 KDD i ul. Sulejkowskiej
16 KDL,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
27. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B1.1 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,0 (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków pokrywa się z powierzchnią działki),
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 75% (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 50% powierzchni działki),
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m, nie więcej niż 6 kondygnacji,
d) wysokość elewacji frontowej od strony ulicy Grochowskiej od 17 do 20 m,
e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej - 8 m,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20% (ograniczenie nie dotyczy
działek, których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 75% powierzchni działki),
g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
h) tereny podwórek wewnątrz kwartałów zabudowy – wg § 11 ust. 3,
i) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
j) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
k) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
l) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
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a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17,
f) ustala się ochronę budynków postulowanych do wpisu do gminnej ewidencji zabytków położonych przy
ul. Grochowskiej 154 i 156, wg § 9 ust. 6,
g) ustala się ochronę budynków położonych przy ul. Grochowskiej 160, wg § 9 ust. 7;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony jezdni odbarczeniowej ul. Grochowskiej 2 KDG, ul. Nasielskiej
1 KDD i ul. Serockiej 6 KDD,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9,
c) ustala się zachowanie istniejących dojść do budynków, które posiadają wejścia wyłącznie od strony
podwórek oraz ustala się zachowanie istniejących dojazdów poprzez przejazdy bramowe, podwórka lub
tereny sąsiadujących nieruchomości dla budynków, które nie posiadają dojazdu bezpośrednio od strony
ulicy, placu lub drogi wewnętrznej lub technicznie nie ma możliwości realizacji bezpośredniego dojazdu;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
28. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B1.2 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 1,6 (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków pokrywa się z powierzchnią działki),
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 50% (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 50% powierzchni działki),
c) maksymalna wysokość budynków – 14 m, nie więcej niż 4 kondygnacje,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Kordeckiego – 8 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25% (ograniczenie nie dotyczy
działek, których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 75% powierzchni działki),
f) tereny podwórek wewnątrz kwartałów zabudowy – wg § 11 ust. 3,
g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
k) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
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c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17,
e) ustala się ochronę pierzei ulicy Kordeckiego nr 53 – 63 i 69, wg § 9 ust. 4;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Nasielskiej 1 KDD, ul. Serockiej 6 KDD i ul. Kordeckiego
14 KDL,
b) wkaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9,
c) ustala się zachowanie istniejących dojść do budynków, które posiadają wejścia wyłącznie od strony
podwórek oraz ustala się zachowanie istniejących dojazdów poprzez przejazdy bramowe, podwórka lub
tereny sąsiadujących nieruchomości dla budynków, które nie posiadają dojazdu bezpośrednio od strony
ulicy, placu lub drogi wewnętrznej lub technicznie nie ma możliwości realizacji bezpośredniego dojazdu;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
29. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B2.1 UHB:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług, handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 7;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 4,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 80%,
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej - 12 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 0%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
j) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony jezdni odbarczeniowej ul. Grochowskiej 2 KDG i ul. Serockiej
6 KDD,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9,
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c) ustala się zachowanie istniejących dojść do budynków, które posiadają wejścia wyłącznie od strony
podwórek oraz ustala się zachowanie istniejących dojazdów poprzez przejazdy bramowe, podwórka lub
tereny sąsiadujących nieruchomości dla budynków, które nie posiadają dojazdu bezpośrednio od strony
ulicy, placu lub drogi wewnętrznej lub technicznie nie ma możliwości realizacji bezpośredniego dojazdu;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
30. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B2.2 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,5 (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków pokrywa się z powierzchnią działki),
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 50% (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 50% powierzchni działki),
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m, nie więcej niż 6 kondygnacji, przy czym od strony ul.
Kordeckiego maksymalna wysokość budynków – 17 m, nie więcej niż 5 kondygnacji,
d) wysokość elewacji frontowej od strony ulicy Grochowskiej od 17 do 20 m, wysokość elewacji frontowej
od strony ulicy Kordeckiego od 12 do 15 m,
e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej i Placu Szembeka - 8 m,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25% (ograniczenie nie dotyczy
działek, których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 75% powierzchni działki),
g) tereny podwórek wewnątrz kwartałów zabudowy – wg § 11 ust. 3,
h) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
i) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
j) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
k) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
l) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6,
m) miejsce pamięci przy ul. Grochowskiej 138 wg § 5 ust. 10;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony jezdni odbarczeniowej ul. Grochowskiej 2 KDG, 3 KDG i ul.
Kordeckiego 14 KDL,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9,
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c) ustala się zachowanie istniejących dojść do budynków, które posiadają wejścia wyłącznie od strony
podwórek oraz ustala się zachowanie istniejących dojazdów poprzez przejazdy bramowe, podwórka lub
tereny sąsiadujących nieruchomości dla budynków, które nie posiadają dojazdu bezpośrednio od strony
ulicy, placu lub drogi wewnętrznej lub technicznie nie ma możliwości realizacji bezpośredniego dojazdu;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
31. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B2.3 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 60%,
c) maksymalna wysokość budynków – 17 m, nie więcej niż 5 kondygnacje,
d) wysokość elewacji frontowej od strony ulicy Kordeckiego od 12 do 15 m,
e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Kordeckiego - 8 m,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25%,
g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
k) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Serockiej 6 KDD i ul. Kordeckiego 14 KDL,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
32. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B2.4 UA:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług administracji, zgodnie z § 4 ust. 9;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 1,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 50%,
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c) maksymalna wysokość budynków – 15 m,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Kordeckiego - 8 m, nie dotyczy budynków gospodarczych,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
j) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Kordeckiego 14 KDL,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
33. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B3.1 U/MW:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 60%,
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m, nie więcej niż 6 kondygnacji,
d) wysokość elewacji frontowej od strony ulicy Grochowskiej od 17 do 20 m,
e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej i ul. Mlądzkiej - 12 m,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 0%,
g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
k) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 55 –

Poz. 1272

c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Mlądzkiej 7 KDD, ul. Pustelnickiej 8 KDD; należy ograniczać
wjazdy od strony ul. Grochowskiej 3 KDG,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9,
c) ustala się zachowanie istniejących dojść do budynków, które posiadają wejścia wyłącznie od strony
podwórek oraz ustala się zachowanie istniejących dojazdów poprzez przejazdy bramowe, podwórka lub
tereny sąsiadujących nieruchomości dla budynków, które nie posiadają dojazdu bezpośrednio od strony
ulicy, placu lub drogi wewnętrznej lub technicznie nie ma możliwości realizacji bezpośredniego dojazdu;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
34. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B3.2 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,5 (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków pokrywa się z powierzchnią działki),
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 50% (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 50% powierzchni działki),
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m, nie więcej niż 6 kondygnacji,
d) wysokość elewacji frontowej od strony ulicy Grochowskiej od 17 do 20 m,
e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej i ul. Zamienieckiej - 12 m,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25% (ograniczenie nie dotyczy
działek, których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 75% powierzchni działki),
g) tereny podwórek wewnątrz kwartałów zabudowy – wg § 11 ust. 3,
h) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
i) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
j) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
k) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
l) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 56 –

Poz. 1272

f) ustala się ochronę budynków położonych przy ul. Grochowskiej 131 i 133 oraz Zamienieckiej 81, wg
§ 9 ust. 7;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Pustelnickiej 8 KDD i ul. Zamienieckiej 1 KDZ; należy ograniczać
wjazdy od strony ul. Grochowskiej 3 KDG,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9,
c) ustala się zachowanie istniejących dojść do budynków, które posiadają wejścia wyłącznie od strony
podwórek oraz ustala się zachowanie istniejących dojazdów poprzez przejazdy bramowe, podwórka lub
tereny sąsiadujących nieruchomości dla budynków, które nie posiadają dojazdu bezpośrednio od strony
ulicy, placu lub drogi wewnętrznej lub technicznie nie ma możliwości realizacji bezpośredniego dojazdu;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
35. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B4.1 UO:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług oświaty, zgodnie z § 4 ust. 10;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 1,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 30%,
c) maksymalna wysokość budynków – 12 m,
d) minimalna wysokość budynków – nie określa się,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 50%,
f) tereny podwórek wewnątrz kwartałów zabudowy – wg § 11 ust. 3,
g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulicy Zamienieckiej wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Pustelnickiej 8 KDD,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
36. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B4.2 MW(U):
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1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 50%,
c) maksymalna wysokość budynków – 15 m, nie więcej niż 4 kondygnacje,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Zamienieckiej - 10 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej –30%,
f) tereny podwórek wewnątrz kwartałów zabudowy – wg § 11 ust. 3,
g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulicy Zamienieckiej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Mlądzkiej 7 KDD, ul. Gdeckiej 11 KDD, ul. Pustelnickiej 8 KDD;
należy ograniczać wjazdy od strony ul. Zamienieckiej 1 KDZ,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9,
c) ustala się zachowanie istniejących dojść do budynków, które posiadają wejścia wyłącznie od strony
podwórek oraz ustala się zachowanie istniejących dojazdów poprzez przejazdy bramowe, podwórka lub
tereny sąsiadujących nieruchomości dla budynków, które nie posiadają dojazdu bezpośrednio od strony
ulicy, placu lub drogi wewnętrznej lub technicznie nie ma możliwości realizacji bezpośredniego dojazdu;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
37. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B5.1 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,0 (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków pokrywa się z powierzchnią działki),
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 50% (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 50% powierzchni działki),
c) maksymalna wysokość budynków – 17 m, nie więcej niż 5 kondygnacji,
d) wysokość elewacji frontowej od strony ulicy Grochowskiej od 14 do 17 m,
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e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej i Placu Szembeka - 8 m,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25% (ograniczenie nie dotyczy
działek, których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 75% powierzchni działki),
g) tereny podwórek wewnątrz kwartałów zabudowy – wg § 11 ust. 3,
h) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
i) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
j) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
k) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
l) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17,
f) ustala się ochronę budynków postulowanych do wpisu do gminnej ewidencji zabytków położonych przy
ul. Grochowskiej 128, Plac Szembeka 2 i Plac Szembeka 4, wg § 9 ust. 6,
g) ustala się ochronę budynków położonych przy ul. Grochowskiej 118 i 120, wg § 9 ust. 7;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony jezdni odbarczeniowej ul. Grochowskiej 3 KDG i ul. Chłopickiego
2 KDZ,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9,
c) ustala się zachowanie istniejących dojść do budynków, które posiadają wejścia wyłącznie od strony
podwórek oraz ustala się zachowanie istniejących dojazdów poprzez przejazdy bramowe, podwórka lub
tereny sąsiadujących nieruchomości dla budynków, które nie posiadają dojazdu bezpośrednio od strony
ulicy, placu lub drogi wewnętrznej lub technicznie nie ma możliwości realizacji bezpośredniego dojazdu;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
38. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B5.2 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 1,6 (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków pokrywa się z powierzchnią działki),
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 50% (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 50% powierzchni działki),
c) maksymalna wysokość budynków – 15 m, nie więcej niż 4 kondygnacje, dopuszcza się zachowanie
istniejącego budynku wyższego 5-kondygnacyjnego,
d) wysokość elewacji frontowej od strony ulicy Kordeckiego od 12 do 15 m,
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e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Korcdeckiego - 8 m,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25% (ograniczenie nie dotyczy
działek, których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 75% powierzchni działki),
g) tereny podwórek wewnątrz kwartałów zabudowy – wg § 11 ust. 3,
h) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
i) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
j) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
k) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
l) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17,
e) ustala się ochronę pierzei ulicy Kordeckiego nr 19 - 31, wg § 9 ust. 4;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Kordeckiego 15 KDL,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9,
c) ustala się zachowanie istniejących dojść do budynków, które posiadają wejścia wyłącznie od strony
podwórek oraz ustala się zachowanie istniejących dojazdów poprzez przejazdy bramowe, podwórka lub
tereny sąsiadujących nieruchomości dla budynków, które nie posiadają dojazdu bezpośrednio od strony
ulicy, placu lub drogi wewnętrznej lub technicznie nie ma możliwości realizacji bezpośredniego dojazdu;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
39. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B5.3 U/MW:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 4,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 70%,
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m, nie więcej niż 6 kondygnacji,
d) wysokość elewacji frontowej od strony ulic od 17 do 20 m,
e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej - 8 m,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 0%,
g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
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k) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony jezdni odbarczeniowej ul. Grochowskiej 3 KDG i ul. Stoczkowskiej
14 KDD,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
40. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B6.1 U/MW:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 4,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 70%,
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m, nie więcej niż 6 kondygnacji,
d) wysokość elewacji frontowej od strony ulic od 17 do 20 m,
e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej i ul. Zamienieckiej - 8 m,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20%,
g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
k) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Zamienieckiej 1 KDZ; należy ograniczać wjazdy od strony ul.
Grochowskiej 3 KDG,
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b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9,
c) ustala się zachowanie istniejących dojść do budynków, które posiadają wejścia wyłącznie od strony
podwórek oraz ustala się zachowanie istniejących dojazdów poprzez przejazdy bramowe, podwórka lub
tereny sąsiadujących nieruchomości dla budynków, które nie posiadają dojazdu bezpośrednio od strony
ulicy, placu lub drogi wewnętrznej lub technicznie nie ma możliwości realizacji bezpośredniego dojazdu;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
41. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B8.1 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej –2,5 (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków pokrywa się z powierzchnią działki),
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 50%(ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 50% powierzchni działki),
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m, nie więcej niż 6 kondygnacji,
d) wysokość elewacji frontowej od strony ulicy Grochowskiej od 17 do 20 m,
e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej i ul. Komorskiej - 8 m,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25% (ograniczenie nie dotyczy
działek, których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 75% powierzchni działki),
g) tereny podwórek wewnątrz kwartałów zabudowy – wg § 11 ust. 3,
h) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
i) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
j) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
k) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
l) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17,
f) ustala się ochronę budynków położonych przy ul. Grochowskiej 115, 117 i 119, wg § 9 ust. 7;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Grochowskiej 3 KDG i ul. Komorskiej,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9,
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c) ustala się zachowanie istniejących dojść do budynków, które posiadają wejścia wyłącznie od strony
podwórek oraz ustala się zachowanie istniejących dojazdów poprzez przejazdy bramowe, podwórka lub
tereny sąsiadujących nieruchomości dla budynków, które nie posiadają dojazdu bezpośrednio od strony
ulicy, placu lub drogi wewnętrznej lub technicznie nie ma możliwości realizacji bezpośredniego dojazdu;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
42. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B8.2 U/MW:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 50%,
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m, nie więcej niż 6 kondygnacji,
d) wysokość elewacji frontowej od strony ulic od 17 do 20 m,
e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej i ul. Kawczej - 8 m,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%,
g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
k) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Kawczej 5 KDL; należy ograniczać wjazdy od strony ul.
Grochowskiej 3 KDG,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9,
c) ustala się zachowanie istniejących dojść do budynków, które posiadają wejścia wyłącznie od strony
podwórek oraz ustala się zachowanie istniejących dojazdów poprzez przejazdy bramowe, podwórka lub
tereny sąsiadujących nieruchomości dla budynków, które nie posiadają dojazdu bezpośrednio od strony
ulicy, placu lub drogi wewnętrznej lub technicznie nie ma możliwości realizacji bezpośredniego dojazdu;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
43. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B8.3 MW(U):
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1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,0 (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków pokrywa się z powierzchnią działki),
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 50% (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 50% powierzchni działki),
c) maksymalna wysokość budynków – 17 m, nie więcej niż 5 kondygnacji,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Komorskiej i ul. Kawczej - 10 m, nie dotyczy budynków
gospodarczych,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25% (ograniczenie nie dotyczy
działek, których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 75% powierzchni działki),
f) tereny podwórek wewnątrz kwartałów zabudowy – wg § 11 ust. 3,
g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
k) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Kawczej 5 KDL, ul. Pustelnickiej 10 KDD i ul. Komorskiej,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9,
c) ustala się zachowanie istniejących dojść do budynków, które posiadają wejścia wyłącznie od strony
podwórek oraz ustala się zachowanie istniejących dojazdów poprzez przejazdy bramowe, podwórka lub
tereny sąsiadujących nieruchomości dla budynków, które nie posiadają dojazdu bezpośrednio od strony
ulicy, placu lub drogi wewnętrznej lub technicznie nie ma możliwości realizacji bezpośredniego dojazdu;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
44. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B9.1 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,0 (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków pokrywa się z powierzchnią działki),
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b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 50% (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 50% powierzchni działki),
c) maksymalna wysokość budynków – 17 m, nie więcej niż 5 kondygnacji,
d) wysokość elewacji frontowej od strony ulicy Grochowskiej od 14 do 17 m,
e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej i ul. Żółkiewskiego - 8 m,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25% (ograniczenie nie dotyczy
działek, których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 75% powierzchni działki),
g) tereny podwórek wewnątrz kwartałów zabudowy – wg § 11 ust. 3,
h) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
i) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
j) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
k) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
l) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17,
f) ustala się ochronę budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków położonego przy ul.
Grochowskiej 102, wg § 9 ust. 3,
g) ustala się ochronę budynków położonych przy ul. Grochowskiej 96, 98, 100, 106, 108 i Żółkiewskiego 1,
wg § 9 ust. 7;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony jezdni odbarczeniowej ul. Grochowskiej 3 KDG, 4 KDG, ul.
Stoczkowskiej 14 KDD i ul. S. Żółkiewskiego 17 KDL,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9,
c) ustala się zachowanie istniejących dojść do budynków, które posiadają wejścia wyłącznie od strony
podwórek oraz ustala się zachowanie istniejących dojazdów poprzez przejazdy bramowe, podwórka lub
tereny sąsiadujących nieruchomości dla budynków, które nie posiadają dojazdu bezpośrednio od strony
ulicy, placu lub drogi wewnętrznej lub technicznie nie ma możliwości realizacji bezpośredniego dojazdu;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
45. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B9.2 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 1,6 (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków pokrywa się z powierzchnią działki),
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b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 50% (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 50% powierzchni działki),
c) maksymalna wysokość budynków – 15 m, nie więcej niż 4 kondygnacje,
d) wysokość elewacji frontowej od strony ulicy Kordeckiego od 12 do 15 m,
e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Kordeckiego i ul. Żółkiewskiego - 8 m,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25% (ograniczenie nie dotyczy
działek, których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 75% powierzchni działki),
g) tereny podwórek wewnątrz kwartałów zabudowy – wg § 11 ust. 3,
h) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
i) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
j) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
k) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
l) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17,
e) ustala się ochronę pierzei ulicy Kordeckiego nr 1, 5, 7/9, 11, 13, wg § 9 ust. 4;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Kordeckiego 15 KDL, ul. S. Żółkiewskiego 17 KDL i ul.
Stoczkowskiej 14 KDD,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9,
c) ustala się zachowanie istniejących dojść do budynków, które posiadają wejścia wyłącznie od strony
podwórek oraz ustala się zachowanie istniejących dojazdów poprzez przejazdy bramowe, podwórka lub
tereny sąsiadujących nieruchomości dla budynków, które nie posiadają dojazdu bezpośrednio od strony
ulicy, placu lub drogi wewnętrznej lub technicznie nie ma możliwości realizacji bezpośredniego dojazdu;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
46. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B10.1 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 60%,
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m, nie więcej niż 6 kondygnacji,
d) wysokość elewacji frontowej od strony ulicy Grochowskiej od 17 do 20 m,
e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej i ul. Kawczej - 8 m,
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f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20%,
g) tereny podwórek wewnątrz kwartałów zabudowy – wg § 11 ust. 3,
h) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
i) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
j) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
k) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
l) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17,
f) ustala się ochronę budynków położonych przy ul. Grochowskiej 103, wg § 9 ust. 7;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Kawczej 5 KDL i ul. Grochowskiej 4 KDG,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9,
c) ustala się zachowanie istniejących dojść do budynków, które posiadają wejścia wyłącznie od strony
podwórek oraz ustala się zachowanie istniejących dojazdów poprzez przejazdy bramowe, podwórka lub
tereny sąsiadujących nieruchomości dla budynków, które nie posiadają dojazdu bezpośrednio od strony
ulicy, placu lub drogi wewnętrznej lub technicznie nie ma możliwości realizacji bezpośredniego dojazdu;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
47. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B10.2 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,0 (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków pokrywa się z powierzchnią działki),
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 50% (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 50% powierzchni działki),
c) maksymalna wysokość budynków – 17 m, nie więcej niż 5 kondygnacji,
d) wysokość elewacji frontowej od strony ulicy Pustelnickiej od 12 do 15 m,
e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Kawczej - 8 m,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25% (ograniczenie nie dotyczy
działek, których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 75% powierzchni działki),
g) tereny podwórek wewnątrz kwartałów zabudowy – wg § 11 ust. 3,
h) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
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i) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
j) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
k) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17,
e) ustala się ochronę budynków położonych przy ul. Kawczej 64, wg § 9 ust. 7;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Kawczej 5 KDL, ul. Osieckiej 15 KDD i ul. Pustelnickiej 10 KDD,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9,
c) ustala się zachowanie istniejących dojść do budynków, które posiadają wejścia wyłącznie od strony
podwórek oraz ustala się zachowanie istniejących dojazdów poprzez przejazdy bramowe, podwórka lub
tereny sąsiadujących nieruchomości dla budynków, które nie posiadają dojazdu bezpośrednio od strony
ulicy, placu lub drogi wewnętrznej lub technicznie nie ma możliwości realizacji bezpośredniego dojazdu;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
48. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B10.3 U-K:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług kultury, zgodnie z § 4 ust. 21;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 60%,
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m, nie więcej niż 6 kondygnacji,
d) wysokość elewacji frontowej od strony ulicy Grochowskiej od 17 do 20 m,
e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej - 8 m,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20%,
g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
k) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
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e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17,
f) ustala się ochronę budynków położonych przy ul. Grochowskiej 103, wg § 9 ust. 7;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Grochowskiej 4 KDG,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną:
a) warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do
sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg § 14 ust. 1- 9,
b) ustala się zachowanie istniejących dojść do budynków, które posiadają wejścia wyłącznie od strony
podwórek oraz ustala się zachowanie istniejących dojazdów poprzez przejazdy bramowe, podwórka lub
tereny sąsiadujących nieruchomości dla budynków, które nie posiadają dojazdu bezpośrednio od strony
ulicy, placu lub drogi wewnętrznej lub technicznie nie ma możliwa realizacji bezpośredniego dojazdu;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
49. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B10.4 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 60%,
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m, nie więcej niż 6 kondygnacji,
d) wysokość elewacji frontowej od strony ulicy Grochowskiej od 17 do 20 m,
e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej - 8 m,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20%,
g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
k) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17,
f) ustala się ochronę budynków położonych przy ul. Grochowskiej 103, wg § 9 ust. 7;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Osieckiej 15 KDD i ul. Grochowskiej 4 KDG,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9,
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c) ustala się zachowanie istniejących dojść do budynków, które posiadają wejścia wyłącznie od strony
podwórek oraz ustala się zachowanie istniejących dojazdów poprzez przejazdy bramowe, podwórka lub
tereny sąsiadujących nieruchomości dla budynków, które nie posiadają dojazdu bezpośrednio od strony
ulicy, placu lub drogi wewnętrznej lub technicznie nie ma możliwości realizacji bezpośredniego dojazdu;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
50. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B11.1 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 50%,
c) maksymalna wysokość budynków – 17 m, nie więcej niż 5 kondygnacji,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej - 10 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
j) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17,
f) ustala się ochronę budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków położonego przy ul.
Grochowskiej 94, wg § 9 ust. 3;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony jezdni odbarczeniowej ul. Grochowskiej 4 KDG i ul. S. Żółkiewskiego
17 KDL,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
51. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B11.2 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
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2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 70%,
c) maksymalna wysokość budynków – 17 m, nie więcej niż 5 kondygnacji,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej i ul. Hetmańskiej - 10 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 0%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
j) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony jezdni odbarczeniowej ul. Grochowskiej 4 KDG i ul. Hetmańskiej
17 KDD,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
52. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B12.1 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 1,6 (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków pokrywa się z powierzchnią działki),
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 50% (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 50% powierzchni działki),
c) maksymalna wysokość budynków – 16 m, nie więcej niż 4 kondygnacje,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej - 10 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25% (ograniczenie nie dotyczy
działek, których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 75% powierzchni działki),
f) tereny podwórek wewnątrz kwartałów zabudowy – wg § 11 ust. 3,
g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
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h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
k) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17,
f) ustala się ochronę budynków położonych przy ul. Grochowskiej 91, 93, 95, 97, 99, wg § 9 ust. 7;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Tarnowieckiej 6 KDL, ul. Osieckiej 15 KDD i ul. Grochowskiej
4 KDG,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9,
c) ustala się zachowanie istniejących dojść do budynków, które posiadają wejścia wyłącznie od strony
podwórek oraz ustala się zachowanie istniejących dojazdów poprzez przejazdy bramowe, podwórka lub
tereny sąsiadujących nieruchomości dla budynków, które nie posiadają dojazdu bezpośrednio od strony
ulicy, placu lub drogi wewnętrznej lub technicznie nie ma możliwości realizacji bezpośredniego dojazdu;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
53. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B12.2 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 1,2 (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków pokrywa się z powierzchnią działki),
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 50% (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 50% powierzchni działki),
c) maksymalna wysokość budynków – 14 m, nie więcej niż 3 kondygnacje,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Tarnowieckiej - 8 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25% (ograniczenie nie dotyczy
działek, których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 75% powierzchni działki),
f) tereny podwórek wewnątrz kwartałów zabudowy – wg § 11 ust. 3,
g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4;
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3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17,
e) ustala się ochronę budynków postulowanych do wpisu do gminnej ewidencji zabytków położonych przy
ul. Osieckiej 58 i 60, wg § 9 ust. 6,
f) ustala się ochronę budynków położonych przy ul. Osieckiej 54, 56 i ul. Pustelnickiej 10, 12, 14, wg
§ 9 ust. 7;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Tarnowieckiej 6 KDL, ul. Osieckiej 15 KDD i ul. Pustelnickiej
10 KDD,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9,
c) ustala się zachowanie istniejących dojść do budynków, które posiadają wejścia wyłącznie od strony
podwórek oraz ustala się zachowanie istniejących dojazdów poprzez przejazdy bramowe, podwórka lub
tereny sąsiadujących nieruchomości dla budynków, które nie posiadają dojazdu bezpośrednio od strony
ulicy, placu lub drogi wewnętrznej lub technicznie nie ma możliwości realizacji bezpośredniego dojazdu;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
54. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B13.1 U/MW:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 60%,
c) maksymalna wysokość budynków – 26 m nie więcej niż 6 kondygnacji,
d) wysokość elewacji frontowej od strony ulicy Grochowskiej od 17 do 26 m,
e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej i ul. Tarnowieckiej - 10 m,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 0%,
g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
k) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
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e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Tarnowieckiej 6 KDL i ul. Witolińskiej 21 KDD; należy ograniczać
wjazdy od strony ul. Grochowskiej 4 KDG,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
55. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B13.2 M:
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z § 4 ust. 2;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 60%,
c) maksymalna wysokość budynków – 14 m, nie więcej niż 3 kondygnacje,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Tarnowieckiej - 8 m, nie dotyczy budynków
gospodarczych,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17,
e) ustala się ochronę budynków położonych przy ul. Pustelnickiej 4 i 4A, wg § 9 ust. 7;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Tarnowieckiej 6 KDL, ul. Witolińskiej 21 KDD i ul. Pustelnickiej
10 KDD,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
56. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C1.1 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
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a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 60%,
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m, nie więcej niż 6 kondygnacji, nie dotyczy istniejących
budynków wyższych, przy czym od strony ul. Pokuckiej maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
nie więcej niż 3 kondygnacje,
d) wysokość elewacji frontowej od strony ulicy Grochowskiej od 17 do 20 m,
e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej i ul. Hetmańskiej - 8 m,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20%,
g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17,
f) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony jezdni odbarczeniowej ul. Grochowskiej 4 KDG, ul. Bitwy
Grochowskiej 19 KDD i ul. Hetmańskiej 17 KDD,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9,
c) ustala się zachowanie istniejących dojść do budynków, które posiadają wejścia wyłącznie od strony
podwórek oraz ustala się zachowanie istniejących dojazdów poprzez przejazdy bramowe, podwórka lub
tereny sąsiadujących nieruchomości dla budynków, które nie posiadają dojazdu bezpośrednio od strony
ulicy, placu lub drogi wewnętrznej lub technicznie nie ma możliwości realizacji bezpośredniego dojazdu;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
57. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C1.2 M/U-K:
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej lub usług kultury, zgodnie z § 4 ust. 6;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 1,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 50%,
c) maksymalna wysokość budynków – 12 m, nie więcej niż 3 kondygnacje,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Pokuckiej - 8 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
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g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17,
e) ustala się ochronę budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków położonego przy ul. Bitwy
Grochowskiej 3, wg § 9 ust. 3;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Bitwy Grochowskiej 19 KDD i ul. Pokuckiej 18 KDD,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
58. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C2.1 U/MW:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,0, dla działek narożnych - nie określa
się,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 60%, dla działek narożnych - 100%,
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m, nie więcej niż 6 kondygnacji,
d) wysokość elewacji frontowej od strony ulicy Grochowskiej od 13 do 20 m,
e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej i 7KDL - 8 m,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%, dla działek narożnych - 0%,
g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
k) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17,
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f) ustala się ochronę budynków położonych przy ul. Grochowskiej 71A, 73, 83, wg § 9 ust. 7;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. 7 KDL ul. Witolińskiej 21 KDD i ul. Grochowskiej 4 KDG,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
59. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C2.2 UHB/PR:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług, handlu i biur oraz produkcji rzemieślniczej, zgodnie z § 4 ust. 8;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 50%,
c) maksymalna wysokość budynków – 15 m,
d) minimalna wysokość budynków – nie określa się,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. 7 KDL, ul. Witolińskiej 8 KDL i ul. Witolińskiej 21 KDD,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
60. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C2.3 Gw(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny garaży wielopoziomowych z dopuszczeniem usług, zgodnie z § 4 ust. 22;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,7,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 50%,
c) maksymalna wysokość budynków – 15 m,
d) minimalna wysokość budynków – nie określa się,
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e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony, ul. Witolińskiej 8 KDL,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
61. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C3.1 ZP:
1) Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej, zgodnie z § 4 ust. 14;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) ustala się zachowanie i ochronę istniejącego Parku im. pułkownika Jana Szypowskiego „Leśnika”, a w
szczególności zachowanie rekreacyjno–wypoczynkowego charakteru parku oraz zachowanie istniejących
na terenie parku wartościowych drzew i krzewów,
b) zakazuje się realizacji zabudowy,
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 80%,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 3,
e) pomniki, miejsca pamięci i rzeźby zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 10,
f) pierzeje zieleni wysokiej zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 11,
g) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
h) ustala się zachowanie lub sytuowanie ciągów pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 1,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zakaz sytuowania reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) zasady ochrony terenu położonego w zasięgu strefy ochrony historycznego układu urbanistycznego, wg
§ 9 ust. 2,
f) wyznacza się granicę i zasady zagospodarowania terenów rekreacyjno–wypoczynkowych oraz terenów
organizacji imprez masowych, wg § 16,
g) osie kompozycyjne i widokowe oraz otwarcia widokowe zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 7,
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h) dopuszcza się zagospodarowanie i uporządkowanie terenu poprzez wydzielenie wewnętrznych
placyków, wprowadzenie elementów małej architektury, takich jak: murki, ławki, latarnie, posadzki,
i) powierzchnie wymagające specjalnego opracowania posadzki, wg § 10 ust. 7;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) dojazd od strony jezdni odbarczeniowej ul. Grochowskiej 4 KDG, 5 KDG, ul. Kwatery Głównej
29 KDD, ul. Osowskiej 16 KDD, ul. Trembowelskiej 20 KDD i ul. Bitwy Grochowskiej 19 KDD,
b) miejsca parkingowe w ulicach;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia
i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia
podziemnego;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: warunki tymczasowego zagospodarowania – wg § 15 ust. 6.
62. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C3.2 ZP/US:
1) Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej oraz usług sportu i rekreacji, zgodnie z § 4 ust. 12;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 0,3,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 20%,
c) maksymalna wysokość budynków – 10 m,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 50%,
e) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – 30 m,
f) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
g) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 3,
h) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
i) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) ustala się wprowadzenie i urządzenie zieleni wysokiej i niskiej oraz zachowanie istniejących
wartościowych drzew i zieleni niskiej,
c) zakaz sytuowania reklam, nośników reklam i słupów ogłoszeniowych,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) zasady ochrony terenu położonego w zasięgu strefy ochrony historycznego układu urbanistycznego, wg
§ 9 ust. 2,
f) wyznacza się granicę i zasady zagospodarowania terenów rekreacyjno–wypoczynkowych oraz terenów
organizacji imprez masowych, wg § 16,
g) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Osowskiej 16 KDD,
b) miejsca parkingowe w ulicach;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: warunki tymczasowego zagospodarowania – wg § 15 ust. 6.
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63. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C3.3 ZP/UK/UO:
1) Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej, usług kultury oraz usług oświaty, zgodnie z § 4 ust. 13;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 0,3,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 20%,
c) maksymalna wysokość budynków – 12 m,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 70%,
e) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – 25 m,
f) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
g) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 3,
h) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
i) pierzeje zieleni wysokiej zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 11,
j) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) ustala się wprowadzenie i urządzenie zieleni wysokiej i niskiej oraz zachowanie istniejących
wartościowych drzew i zieleni niskiej,
c) zabezpieczenia przed oddziaływaniem Trasy Olszynki Grochowskiej, wg § 8 ust. 7,
d) zakaz sytuowania reklam, nośników reklam i słupów ogłoszeniowych,
e) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
f) zasady ochrony terenu położonego w zasięgu strefy ochrony historycznego układu urbanistycznego, wg
§ 9 ust. 2,
g) wyznacza się granicę i zasady zagospodarowania terenów rekreacyjno–wypoczynkowych oraz terenów
organizacji imprez masowych, wg § 16,
h) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Osowskiej 16 KDD i ul. Kwatery Głównej 29 KDD,
b) miejsca parkingowe w ulicach;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: warunki tymczasowego zagospodarowania – wg § 15 ust. 6.
64. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C3.4 ZP/UK/UO:
1) Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej, usług kultury oraz usług oświaty, zgodnie z § 4 ust. 13;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zakaz sytuowania nowej zabudowy,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 70%,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 3,
d) dominanta przestrzenna zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 8,
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e) pomniki, miejsca pamięci i rzeźby zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 10,
f) pierzeje zieleni wysokiej zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 11,
g) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
h) ustala się zachowanie lub sytuowanie ciągów pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) ustala się wprowadzenie i urządzenie zieleni wysokiej i niskiej oraz zachowanie istniejących
wartościowych drzew i zieleni niskiej,
c) zabezpieczenia przed oddziaływaniem Trasy Olszynki Grochowskiej, wg § 8 ust. 7,
d) zakaz sytuowania reklam, nośników reklam i słupów ogłoszeniowych i szyldów,
e) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
f) zasady ochrony zabytkowego Dworu Osterloffów, wg § 9 ust. 1,
g) zasady ochrony terenu położonego w zasięgu strefy ochrony historycznego układu urbanistycznego, wg
§ 9 ust. 2,
h) wyznacza się granicę i zasady zagospodarowania terenów rekreacyjno–wypoczynkowych oraz terenów
organizacji imprez masowych, wg § 16,
i) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17,
j) osie kompozycyjne i widokowe oraz otwarcia widokowe zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 7,
k) powierzchnie wymagające specjalnego opracowania posadzki, wg § 10 ust. 7;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Kwatery Głównej 29 KDD,
b) miejsca parkingowe w ulicach;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: warunki tymczasowego zagospodarowania – wg § 15 ust. 6.
65. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C3.5 ZP/US:
1) Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej oraz usług sportu i rekreacji, zgodnie z § 4 ust. 12;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 0,9,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 30%,
c) maksymalna wysokość budynków – 12 m,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 70%,
e) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – 50 m,
f) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
g) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 3,
h) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
i) pierzeje zieleni wysokiej zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 11,
j) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3;
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3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) ustala się wprowadzenie i urządzenie zieleni wysokiej i niskiej oraz zachowanie istniejących
wartościowych drzew i zieleni niskiej,
d) zakaz sytuowania reklam, nośników reklam i słupów ogłoszeniowych,
e) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
f) zasady ochrony terenu położonego w zasięgu strefy ochrony historycznego układu urbanistycznego, wg
§ 9 ust. 2,
g) wyznacza się granicę i zasady zagospodarowania terenów rekreacyjno–wypoczynkowych oraz terenów
organizacji imprez masowych, wg § 16,
h) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) dojazd od strony jezdni odbarczeniowej ul. Grochowskiej 4 KDG, 5 KDG i ul. Kwatery Głównej
29 KDD,
b) dopuszcza się realizację garaży podziemnych,
c) dopuszcza się miejsca parkingowe w ulicach;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: warunki tymczasowego zagospodarowania – wg § 15 ust. 6 i 7.
66. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C4.1 KDw:
1) Przeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych, zgodnie z § 4 ust. 19;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zakazuje się realizacji zabudowy,
b) szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu,
c) zapewnienie dojść i dojazdów do terenów położonych przy drodze wewnętrznej,
d) dopuszcza się zagospodarowanie terenu w formie jednej przestrzeni dla ruchu pieszego, kołowego
i rowerowego,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 20%,
f) zakazuje się grodzenia terenu; przy czym nie dotyczy to ogrodzeń działek budowlanych sąsiadujących
z drogą wewnętrzną;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) ustala się zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomości dla wydzielenia terenu drogi wewnętrznej;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne: wjazd na teren od strony ul. Witolińskiej 8 KDL;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia
i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia
podziemnego;
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6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
67. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C4.2 ZPo:
1) Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej osiedlowej, zgodnie z § 4 ust. 15;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zakazuje się realizacji zabudowy,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 60%,
c) tereny zieleni i urządzeń rekreacyjnych wewnątrzosiedlowych – wg § 11 ust. 4,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 3,
e) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 1,
b) dopuszcza się sytuowanie reklam, nośników reklam i szyldów w pasie 15 m od linii rozgraniczającej
Trasy Olszynki Grochowskiej (nie dotyczy elementów MSI) - zasady rozmieszczania - wg § 6 ust. 1, 2,
6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) dopuszcza się zagospodarowanie i uporządkowanie terenu poprzez wydzielenie wewnętrznych
placyków, wprowadzenie elementów małej architektury, takich jak: murki, ławki, latarnie, posadzki;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony drogi wewnętrznej C4.1 KDw i ul. Witolińskiej 8 KDL,
b) miejsca parkingowe na terenach ulic osiedlowych,
c) dopuszcza się realizację garaży podziemnych,
d) dopuszcza się dojazdy do terenów C4.3 MW, C4.5 MW, C4.6 MW;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia
i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia
podziemnego;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
68. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C4.3 MW:
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 5,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 60%,
c) maksymalna wysokość budynków – 30 m, nie więcej niż 10 kondygnacji, nie dotyczy istniejących
budynków wyższych,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej – 18 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) zakazuje się sytuowania ogrodzeń,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
j) szpalery drzew na terenach zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3;
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3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony jezdni odbarczeniowej ul. Grochowskiej 5KDG, w tym poprzez teren
C4.2ZPo,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9; miejsca parkingowe realizowane na terenie C4.2
ZPo;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
69. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C4.4 UHB:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług, handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 7;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 4,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 60%,
c) maksymalna wysokość budynków – 30 m,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej - 18 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
j) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony jezdni odbarczeniowej ul. Grochowskiej 5 KDG i jezdni
odbarczeniowej Trasy Olszynki Grochowskiej 1 KDGP,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
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5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9.;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
70. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C4.5 MW:
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 5,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 60%,
c) maksymalna wysokość budynków – 30 m, nie więcej niż 10 kondygnacji, nie dotyczy istniejących
budynków wyższych,
d) minimalna wysokość budynków – 18 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) zakazuje się sytuowania ogrodzeń,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Witolińskiej 8 KDL, w tym poprzez teren C4.2ZPo,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9; miejsca parkingowe realizowane na terenie C4.2
ZPo;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
71. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C4.6 MW:
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 5,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 60%,
c) maksymalna wysokość budynków – 30 m, nie więcej niż 10 kondygnacji, nie dotyczy istniejących
budynków wyższych,
d) minimalna wysokość budynków – 18 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20%,
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f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) zakazuje się sytuowania ogrodzeń,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
j) szpalery drzew na terenach zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Witolińskiej 8 KDL i terenu C4.1 KDw, w tym poprzez teren
C4.2ZPo,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9; miejsca parkingowe realizowane na terenie C4.2
ZPo;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
72. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C4.7 UHB:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług, handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 7;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 50%,
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m,
d) minimalna wysokość budynków od strony Trasy Olszynki Grochowskiej - 12 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
j) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem Trasy Olszynki Grochowskiej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
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4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony terenu C4.1 KDw,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
73. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C5.1U/MW:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej - 2,5,
b) nie dopuszcza się sytuowania lokali mieszkalnych bezpośrednio od strony Trasy Olszynki Grochowskiej;
nie dotyczy istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 50%.,
d) maksymalna wysokość budynków – 30 m, nie więcej niż 9 kondygnacji, przy czym od strony ul.
Styrskiej maksymalna wysokość budynków – 15 m,
e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej - 8 m,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25%,
g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
k) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6,
l) ustala się zachowanie lub sytuowanie ciągów pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony jezdni odbarczeniowej ul. Grochowskiej 5 KDG i ul. Podolskiej
22 KDD,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
74. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C5.2 MW(U):
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1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej –2,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 40%,
c) maksymalna wysokość budynków – 17 m, nie więcej niż 5 kondygnacji,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej - 12 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) tereny zieleni i urządzeń rekreacyjnych wewnątrzosiedlowych – wg § 11 ust. 4,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
k) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6,
l) ustala się zachowanie lub sytuowanie ciągów pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony jezdni odbarczeniowej ul. Grochowskiej 6 KDG i ul. Roztockiej
25 KDD,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
75. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C5.3 M:
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z § 4 ust. 2;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 1,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 40%,
c) maksymalna wysokość budynków – 15 m, nie więcej niż 4 kondygnacje,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Styrskiej - 8 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 40%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – 35 m,
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g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Styrskiej 18 KDL,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
76. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C5.4 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem usług, zgodnie
z § 4 ust. 4;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 40%,
c) maksymalna wysokość budynków – 17 m, nie więcej niż 5 kondygnacji,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej - 12 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
j) ustala się zachowanie lub sytuowanie ciągów pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od ul. Roztockiej 25 KDD, ul. Bojarów 26 KDD i ul. Koprzywańskiej 28 KDD,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
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5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
77. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C5.5 M:
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z § 4 ust. 2;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 50%,
c) maksymalna wysokość budynków – 15 m, nie więcej niż 4 kondygnacje,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Styrskiej - 8 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – 35 m,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Styrskiej 18 KDL, ul. Koprzywiańskiej 28KDD i ul. Roztockiej
25 KDD,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
78. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C5.7 M:
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z § 4 ust. 2;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 1,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 55%,
c) maksymalna wysokość budynków – 16 m,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%,
e) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – 35 m,
f) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
g) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
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h) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Styrskiej 18 KDL,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
79. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C6.1 U/MW:
1) Przeznaczenie terenu:
a) tereny usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5,
b) dopuszcza się sytuowanie funkcji usług rzemiosła z zakresu warsztatów samochodowych;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,5; u zbiegu ulic Grochowskiej i trasy
Olszynki Grochowskiej dopuszcza się usytuowanie budynku stanowiącego dominantę o intensywności
zabudowy nie większej niż 8,0,
b) nie dopuszcza się sytuowania lokali mieszkalnych bezpośrednio od strony Trasy Olszynki Grochowskiej
oraz ulicy Grochowskiej i w strefie 50 m od Trasy Olszynki Grochowskiej,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 60%,
d) maksymalna wysokość budynków – 25 m, nie więcej niż 8 kondygnacji,
e) dominanta wysokościowa na zbiegu ulic Grochowskiej i trasy Olszynki Grochowskiej, zgodnie
z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 9 – maksymalna wysokość budynków dla dominanty
wysokościowej – 55 m,
f) wysokość elewacji frontowej od strony ulic od 20 do 25 m,
g) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej i Trasy Olszynki Grochowskiej - 12 m,
h) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%,
i) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
j) dopuszcza się zachowanie, przebudowę i rozbudowę istniejących warsztatów samochodowych,
k) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
l) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
m) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
n) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6,
o) dominanta wysokościowa zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 9;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
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a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony jezdni odbarczeniowej Trasy Olszynki Grochowskiej 1 KDGP i ul.
Dęblińskiej 9 KDL; należy ograniczać wjazdy od strony ul. Grochowskiej 6 KDG,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
80. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C6.2 UHB/PR:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług, handlu i biur oraz produkcji rzemieślniczej, zgodnie z § 4 ust. 8 z
dopuszczeniem jednego lokalu mieszkalnego na działce budowlanej;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 1,5,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 50%,
c) maksymalna wysokość budynków – 15 m, nie więcej niż 4 kondygnacje,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Dęblińskiej - 8 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Dęblińskiej 9 KDL,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
81. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C7.1 UHB:
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1) Przeznaczenie terenu: tereny usług, handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 7;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 50%,
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej - 12 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
j) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Dęblińskiej 9 KDL i ul. Mglistej 23 KDD,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
82. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C7.2 UHB:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług, handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 7;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 40%,
c) maksymalna wysokość budynków – 17 m,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Dęblińskiej - 10 m, nie dotyczy budynków gospodarczych,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – 50 m,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
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a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Dęblińskiej 9 KDL i ul. Mglistej 23 KDD,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
83. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C8.1 UHB:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług, handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 7;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 70%,
c) maksymalna wysokość budynków – 15 m,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej - 8 m, nie dotyczy istniejącej stacji paliw,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 0%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) dopuszcza się zachowanie, przebudowę i rozbudowę istniejącej stacji paliw,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
k) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Grochowskiej 6 KDG i ul. Mglistej 23 KDD,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
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84. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C8.2 UHB:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług, handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 7;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 60%,
c) maksymalna wysokość budynków - 15 m,
d) minimalna wysokość budynków – nie określa się,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 0%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) dopuszcza się sytuowanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej
powyżej 2000 m2,
h) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
i) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Jubilerskiej 10 KDL i ul. Mglistej 23 KDD,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
85. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C9.1 MW(U):
1) Przeznaczenie terenu:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie z § 4 ust. 4,
b) dopuszcza się zachowanie istniejących funkcji mieszkaniowych jednorodzinnych;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 45%,
c) maksymalna wysokość budynków – 15 m, ustalenie nie dotyczy istniejących budynków wyższych,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Styrskiej i ul. Olszynki Grochowskiej - 8 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
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i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Olszynki Grochowskiej 11 KDL, ul. Styrskiej 18KDL, ul.
Koprzywiańskiej27 KDD i ul. Koprzywańskiej 28 KDD,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
86. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C10.1 UHB/KT:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług, handlu i biur lub komunikacji tramwajowej – pętla tramwajowa,
zgodnie z § 4 ust. 17;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – nie określa się,
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej - 10 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 0%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
j) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6,
k) dopuszcza się rozbudowę istniejącej na terenie C10.3 pętli tramwajowej na tereny C10.1 i C10.2,
l) dopuszcza się usytuowanie wielopoziomowego parkingu typu Park & Ride przy istniejącej pętli
tramwajowej;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
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a) obsługa komunikacyjna od strony ul. 26 KDD i terenu C10.4 KDw/KT,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: warunki tymczasowego zagospodarowania dla terenu – wg
§ 15 ust. 4.
87. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C10.2 UHB/KT:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług, handlu i biur lub komunikacji tramwajowej – pętla tramwajowa,
zgodnie z § 4 ust. 17;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – nie określa się,
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej - 10 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 0%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
j) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6,
k) dopuszcza się rozbudowę istniejącej na terenie C10.3 pętli tramwajowej na tereny C10.1 i C10.2,
l) dopuszcza się usytuowanie wielopoziomowego parkingu typu Park & Ride przy istniejącej pętli
tramwajowej;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Olszynki Grochowskiej 11KDL, ul. Koprzywiańskiej 27 KDD
i terenu C10.4 KDw/KT,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9,
c) dopuszcza się usytuowanie ogólnodostępnych, naziemnych miejsc lub placów parkingowych, pod
warunkiem, że nie będą one kolidowały z urządzeniami istniejącej pętli tramwajowej;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
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6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: warunki tymczasowego zagospodarowania dla terenu – wg
§ 15 ust. 4.
88. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C10.3 UHB/KT:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług, handlu i biur lub komunikacji tramwajowej – pętla tramwajowa,
zgodnie z § 4 ust. 17;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) ustala się zachowanie, remont, przebudowę lub rozbudowę istniejącej pętli tramwajowej, w tym również
zadaszenie peronów, usytuowanie miejsc obsługi podróżnych z usługami handlu i gastronomii,
usytuowanie parkingów rowerowych,
b) dopuszcza się docelową likwidację pętli tramwajowej lub jej przeniesienie,
c) ustala się usytuowanie zabudowy usługowej wyłącznie w przypadku likwidacji lub przeniesienia pętli
tramwajowej,
d) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,0,
e) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 70%,
f) maksymalna wysokość budynków – 20 m,
g) minimalna wysokość budynków – nie określa się,
h) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20%,
i) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
j) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
k) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
l) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony jezdni odbarczeniowej ul. Olszynki Grochowskiej 11 KDL, i od strony
terenu C10.4 KDw/KT,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9,
c) dopuszcza się usytuowanie ogólnodostępnych, naziemnych miejsc lub placów parkingowych, pod
warunkiem, że nie będą one kolidowały z urządzeniami istniejącej pętli tramwajowej;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
89. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C10.4 KDw/KT:
1) Przeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych lub komunikacji tramwajowej – pętla tramwajowa,
zgodnie z § 4 ust. 23. Przeznaczenie pod komunikację tramwajową wyłącznie w przypadku przekształcenia
terenów C10.1 i C10.2 na tereny komunikacji tramwajowej;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zakazuje się realizacji zabudowy,
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b) dopuszcza się sytuowanie zadaszenia peronów, miejsc obsługi podróżnych, parkingów rowerowych,
w przypadku rozbudowy istniejącej pętli tramwajowej,
c) szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu,
d) zapewnienie dojść i dojazdów do terenów położonych przy drodze wewnętrznej,
e) dopuszcza się zagospodarowanie terenu w formie jednej przestrzeni dla ruchu pieszego, kołowego
i rowerowego,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 10%,
g) zakazuje się grodzenia terenu; przy czym nie dotyczy to ogrodzeń działek budowlanych sąsiadujących
z drogą wewnętrzną;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) ustala się zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomości dla wydzielenia terenu drogi wewnętrznej;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) wjazd na teren od strony ul. Koprzywańskiej 28 KDD lub ul. Olszynki Grochowskiej 11KDL,
b) dopuszcza się usytuowanie ogólnodostępnych, naziemnych miejsc lub placów parkingowych, pod
warunkiem, że nie będą one kolidowały z urządzeniami pętli tramwajowej;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia
i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia
podziemnego;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: warunki tymczasowego zagospodarowania dla terenu – wg
§ 15 ust. 4.
90. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C11.1 UHB:
1) Przeznaczenie terenu: tereny usług, handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 7;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 2,5 (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków pokrywa się z powierzchnią działki),
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 50% (ograniczenie nie dotyczy działek,
których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 50% powierzchni działki),
c) maksymalna wysokość budynków – 20 m,
d) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej i ul. Olszynki Grochowskiej - 10 m,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20% (ograniczenie nie dotyczy
działek, których powierzchnia zabudowy istniejących budynków przekracza 75% powierzchni działki),
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,
j) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 5; główne wejścia do
projektowanych budynków usługowych wg § 5 ust. 6;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
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b) zabezpieczenia przed oddziaływaniem ulic, linii tramwajowej, wg § 8 ust. 7,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
d) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
e) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Grochowskiej 6 KDG, ul. Olszynki Grochowskiej 11 KDL lub
placu 2KD-PM,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9,
c) dopuszcza się usytuowanie ogólnodostępnych, naziemnych miejsc lub placów parkingowych;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
91. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C12.1 M:
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z § 4 ust. 2;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 1,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 40%,
c) maksymalna wysokość budynków – 9 m, nie więcej niż 2 kondygnacje,
d) minimalna wysokość budynków – nie określa się,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 40%,
f) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – 25 m,
g) geometria dachu – wg § 11 ust. 2,
h) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 2,
i) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, szyldów, wg § 6 ust. 1, 2, 6, 7,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wg § 17;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Olszynki Grochowskiej 11 KDL,
b) wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 13 ust. 7, 8 i 9;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię
elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg
§ 14 ust. 1- 9;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
92. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C13.1 ZP/US:
1) Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej, zgodnie z § 4 ust. 12;
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2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zakazuje się realizacji zabudowy,
b) dopuszcza się zachowanie i przebudowę istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych,
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 60%,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 3,
e) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3,
b) zakaz sytuowania reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) dopuszcza się zagospodarowanie i uporządkowanie terenu poprzez wydzielenie wewnętrznych
placyków, wprowadzenie elementów małej architektury, takich jak: murki, ławki, latarnie, posadzki;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) dojazd od strony ul. Olszynki Grochowskiej 11 KDL i ul. Pabianickiej 12KDL,
b) miejsca parkingowe w ulicach;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia
i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia
podziemnego;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
93. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C13.2 ZP/WS:
1) Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej i wód powierzchniowych, zgodnie z § 4 ust. 16;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zakazuje się realizacji zabudowy,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 80%,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 3,
d) wydzielona ścieżka rowerowa na terenach – wg § 13 ust. 4,
e) ustala się zachowanie lub sytuowanie ciągów pieszych zgodnie z rysunkiem planu,
f) ustala się zachowanie, remont lub przebudowę istniejącego mostka - kładki dla pieszych nad Kanałem
Kawęczyńskim; dopuszcza się budowę nowej kładki w miejscu kładki istniejącej;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) ustala się zachowanie i ochronę istniejącego układu hydrograficznego (służącego odwodnieniu terenów)
– Kanału Kawęczyńskiego,
b) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 1,
c) ustala się zachowanie i ochronę istniejącej wartościowej zieleni wysokiej, realizację nowych nasadzeń
oraz uzupełnienie zieleni wysokiej i niskiej,
d) zakaz sytuowania reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów,
e) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
f) dopuszcza się zagospodarowanie i uporządkowanie terenu poprzez wydzielenie wewnętrznych placyków,
wprowadzenie elementów małej architektury, takich jak: murki, ławki, latarnie, posadzki;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) dojazd od strony ul. Pabianickiej 12 KDL,
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b) miejsca parkingowe w ulicach;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia
i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia
podziemnego;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
94. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C13.3 ZP/WS:
1) Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej i wód powierzchniowych, zgodnie z § 4 ust. 16;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zakazuje się realizacji zabudowy,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 80%,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 i 3,
d) wydzielona ścieżka rowerowa na terenach – wg § 13 ust. 4,
e) ustala się zachowanie lub sytuowanie ciągów pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) ustala się zachowanie i ochronę istniejącego układu hydrograficznego (służącego odwodnieniu terenów)
– Kanału Kawęczyńskiego,
b) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 1,
c) ustala się zachowanie i ochronę istniejącej wartościowej zieleni wysokiej, realizację nowych nasadzeń
oraz uzupełnienie zieleni wysokiej i niskiej,
d) zakaz sytuowania reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów,
e) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
f) dopuszcza się zagospodarowanie i uporządkowanie terenu poprzez wydzielenie wewnętrznych placyków,
wprowadzenie elementów małej architektury, takich jak: murki, ławki, latarnie, posadzki;
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjne:
a) dojazd od strony ul. Pabianickiej 12 KDL,
b) miejsca parkingowe w ulicach;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia
i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia
podziemnego;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
Rozdział 17.
Ustalenia szczegółowe dla terenów komunikacji
§ 19. 1. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 1 KDGP:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: Trasa Olszynki Grochowskiej;
3) Klasa ulicy: droga główna ruchu przyspieszonego;
4) Kategoria ulicy: plan nie określa;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
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d) dopuszcza się realizację jezdni odbarczeniowych w liniach rozgraniczających ulicy, przy czym szerokość
jezdni nie powinna być mniejsza niż 7 m z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyżowań,
e) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych przy jezdniach odbarczeniowych w liniach
rozgraniczających ulicy – wg §13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2,
f) wydzielona ścieżka rowerowa – wg § 13 ust. 4,
g) komunikacja autobusowa - wg § 13 ust. 5 i ust. 9 pkt 1,
h) dopuszcza się realizację bezkolizyjnych przejść dla pieszych – kładek lub przejść podziemnych,
i) dopuszcza się realizację miejsc parkingowych lub placów parkingowych pod estakadą jezdni głównych
Trasy Olszynki Grochowskiej;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń, wg § 8 ust. 5,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 8,
d) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8, 9;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: warunki tymczasowego zagospodarowania – wg
§ 15 ust. 1 i 5.
2. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 2 KDGP:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: Trasa Olszynki Grochowskiej;
3) Klasa ulicy: droga główna ruchu przyspieszonego;
4) Kategoria ulicy: plan nie określa;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
d) komunikacja autobusowa - wg § 13 ust. 5 i ust. 9 pkt 1,
e) wydzielona ścieżka rowerowa wzdłuż Trasy Olszynki Grochowskiej w ulicy odbarczeniowej 22KDD ul.
Podolska – wg § 13 ust. 4,
f) dopuszcza się realizację bezkolizyjnych przejść dla pieszych – kładek lub przejść podziemnych,
g) dopuszcza się realizację miejsc parkingowych lub placów parkingowych pod estakadą jezdni głównych
Trasy Olszynki Grochowskiej;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń, wg § 8 ust. 5,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 8,
d) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8, 9;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
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8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: warunki tymczasowego zagospodarowania – wg
§ 15 ust. 1 i 5.
3. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 1 KDG:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Grochowska – odcinek 1;
3) Klasa ulicy: droga główna;
4) Kategoria ulicy: wojewódzka;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) ustala się zachowanie jezdni odbarczeniowej oraz realizację jezdni odbarczeniowych w liniach
rozgraniczających ulicy, przy czym szerokość jezdni nie powinna być większa niż 7 m,
f) dopuszcza się zachowanie i realizację wydzielonych zatok parkingowych przy
odbarczeniowych w liniach rozgraniczających ulicy – wg § 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2,

jezdniach

g) wydzielona ścieżka rowerowa – wg § 13 ust. 4,
h) komunikacja autobusowa - wg § 13 ust. 5 i ust. 9 pkt 1,
i) komunikacja tramwajowa - wg § 13 ust. 6 i ust. 9 pkt 1,
j) dopuszcza się realizację bezkolizyjnych przejść dla pieszych – kładek lub przejść podziemnych;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń, wg § 8 ust. 4, 6,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 8,
d) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8, 9,
e) osie widokowe zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 7 pkt 1, 2;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
4. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 2 KDG:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Grochowska – odcinek 2;
3) Klasa ulicy: droga główna;
4) Kategoria ulicy: wojewódzka;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
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d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) ustala się zachowanie jezdni odbarczeniowej oraz realizację jezdni odbarczeniowych w liniach
rozgraniczających ulicy, przy czym szerokość jezdni nie powinna być większa niż 7 m,
f) dopuszcza się zachowanie i realizację wydzielonych zatok parkingowych przy
odbarczeniowych w liniach rozgraniczających ulicy – wg § 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2,

jezdniach

g) wydzielona ścieżka rowerowa – wg § 13 ust. 4,
h) komunikacja autobusowa - wg § 13 ust. 5 i ust. 9 pkt 1,
i) komunikacja tramwajowa - wg § 13 ust. 6 i ust. 9 pkt 1,
j) dopuszcza się realizację bezkolizyjnych przejść dla pieszych – kładek lub przejść podziemnych;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń, wg § 8 ust. 4, 6,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 8,
d) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8, 9;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
5. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 3 KDG:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Grochowska – odcinek 3;
3) Klasa ulicy: droga główna;
4) Kategoria ulicy: wojewódzka;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) ustala się zachowanie jezdni odbarczeniowej oraz realizację jezdni odbarczeniowych w liniach
rozgraniczających ulicy, przy czym szerokość jezdni nie powinna być większa niż 7 m,
f) dopuszcza się zachowanie i realizację wydzielonych zatok parkingowych przy
odbarczeniowych w liniach rozgraniczających ulicy – wg § 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2,
g) wydzielona ścieżka rowerowa – wg § 13 ust. 4,
h) komunikacja autobusowa - wg § 13 ust. 5 i ust. 9 pkt 1,
i) komunikacja tramwajowa - wg § 13 ust. 6 i ust. 9 pkt 1,
j) dopuszcza się realizację bezkolizyjnych przejść dla pieszych – kładek lub przejść podziemnych;
6. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 4 KDG:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Grochowska – odcinek 4;
3) Klasa ulicy: droga główna;

jezdniach
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4) Kategoria ulicy: wojewódzka;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) ustala się zachowanie jezdni odbarczeniowej oraz realizację jezdni odbarczeniowych w liniach
rozgraniczających ulicy, przy czym szerokość jezdni nie powinna być większa niż 7 m,
f) dopuszcza się zachowanie i realizację wydzielonych zatok parkingowych przy
odbarczeniowych w liniach rozgraniczających ulicy – wg § 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2,

jezdniach

g) wydzielona ścieżka rowerowa – wg § 13 ust. 4,
h) komunikacja autobusowa - wg § 13 ust. 5 i ust. 9 pkt 1,
i) komunikacja tramwajowa - wg § 13 ust. 6 i ust. 9 pkt 1,
j) dopuszcza się realizację bezkolizyjnych przejść dla pieszych – kładek lub przejść podziemnych;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń, wg § 8 ust. 4, 6,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 8,
d) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8, 9;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
7. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 5 KDG:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Grochowska – odcinek 5;
3) Klasa ulicy: droga główna;
4) Kategoria ulicy: wojewódzka;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%,
c) zagospodarowanie terenów zieleni 1ZP wg § 20 ust. 1,
d) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
e) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
f) ustala się zachowanie jezdni odbarczeniowej oraz realizację jezdni odbarczeniowych w liniach
rozgraniczających ulicy, przy czym szerokość jezdni nie powinna być większa niż 7 m,
g) dopuszcza się zachowanie i realizację wydzielonych zatok parkingowych przy
odbarczeniowych w liniach rozgraniczających ulicy – wg § 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2,
h) wydzielona ścieżka rowerowa – wg § 13 ust. 4,
i) komunikacja autobusowa - wg § 13 ust. 5 i ust. 9 pkt 1,

jezdniach
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j) komunikacja tramwajowa - wg § 13 ust. 6 i ust. 9 pkt 1,
k) ustala się realizację bezkolizyjnego przejścia dla pieszych, wskazanego na rysunku planu oraz dopuszcza
się realizację dodatkowych bezkolizyjnych przejść dla pieszych – kładek lub przejść podziemnych,
l) ustala się realizację bezkolizyjnego skrzyżowania z Trasą Olszynki Grochowskiej - jezdnie główne trasy
w tunelu pod ul. Grochowską lub na estakadzie nad ul. Grochowską;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń, wg § 8 ust. 4, 6,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 8,
d) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8, 9,
e) osie widokowe zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 7 pkt 1, 2;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
8. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 6 KDG:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Grochowska – odcinek 6;
3) Klasa ulicy: droga główna;
4) Kategoria ulicy: wojewódzka;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) ustala się zachowanie jezdni odbarczeniowej oraz realizację jezdni odbarczeniowych w liniach
rozgraniczających ulicy, przy czym szerokość jezdni nie powinna być większa niż 7 m,
f) dopuszcza się realizację przedłużenia jezdni odbarczeniowej po północnej stronie ul. Grochowskiej na
wysokości pętli tramwajowej wyłącznie w przypadku likwidacji lub ograniczenia funkcji pętli,
g) dopuszcza się zachowanie i realizację wydzielonych zatok parkingowych przy
odbarczeniowych w liniach rozgraniczających ulicy – wg § 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2,

jezdniach

h) wydzielona ścieżka rowerowa – wg § 13 ust. 4,
i) komunikacja autobusowa - wg § 13 ust. 5 i ust. 9 pkt 1,
j) komunikacja tramwajowa - wg § 13 ust. 6 i ust. 9 pkt 1,
k) ustala się zachowanie bezkolizyjnych przejść dla pieszych, wskazanych na rysunku planu oraz
dopuszcza się realizację bezkolizyjnych przejść dla pieszych – kładek lub przejść podziemnych;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń, wg § 8 ust. 4, 6,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 8,
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d) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8, 9;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
9. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 1 KDZ:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Zamieniecka;
3) Klasa ulicy: droga zbiorcza;
4) Kategoria ulicy: powiatowa;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
d) dopuszcza się zachowanie i realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających
ulicy – wg § 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2,
e) komunikacja autobusowa - wg § 13 ust. 5 i ust. 9 pkt 1;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń, wg § 8 ust. 4,
c) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 8,
d) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8, 9;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
10. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 2 KDZ:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Chłopickiego;
3) Klasa ulicy: droga zbiorcza;
4) Kategoria ulicy: powiatowa;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
d) dopuszcza się zachowanie i realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających
ulicy – wg § 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2,
e) wydzielona ścieżka rowerowa – wg § 13 ust. 4,
f) komunikacja autobusowa - wg § 13 ust. 5 i ust. 9 pkt 1;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
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a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8, 9,
d) powierzchnie wymagające specjalnego opracowania posadzki, wg § 10 ust. 7,
e) otwarcia widokowe zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 7 pkt 3;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
11. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 1 KDL:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Garwolińska;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2,
f) wydzielona ścieżka rowerowa – wg § 13 ust. 4;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
12. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 2 KDL:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Majdańska;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 109 –

Poz. 1272

d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2,
f) wydzielona ścieżka rowerowa – wg § 13 ust. 4;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
13. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 3 KDL:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Wspólna Droga;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2,
f) wydzielona ścieżka rowerowa – wg § 13 ust. 4;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
14. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 4 KDL:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Omulewska;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
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a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
15. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 5 KDL:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Kawcza;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8,
d) zasady ochrony zespołu latarni żeliwnych tzw.: „pastorałów”, wg § 9 ust. 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
16. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 6 KDL:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Tarnowiecka;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
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4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
17. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 7 KDL:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: (ulica projektowana);
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2,
f) wydzielona ścieżka rowerowa – wg § 13 ust. 4;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
18. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 8 KDL:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
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2) Nazwa ulicy: ul. Witolińska;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
19. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 9 KDL:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Dęblińska;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
d) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
20. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 10 KDL:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
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2) Nazwa ulicy: ul. Jubilerska;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
d) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
21. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 11 KDL:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Olszynki Grochowskiej;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
d) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2,
e) wydzielona ścieżka rowerowa – wg § 13 ust. 4;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8,
d) osie widokowe zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 7 pkt 1, 2;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
22. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 12 KDL:
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1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Pabianicka;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
23. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 13 KDL:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Kordeckiego;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
24. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 14 KDL:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Kordeckiego;
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3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
25. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 15 KDL:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Kordeckiego;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
26. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 16 KDL:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
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2) Nazwa ulicy: ul. Sulejkowska;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
d) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
27. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 17 KDL:
1) Przeznaczenie terenu:tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. S. Żółkiewskiego;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
28. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 18 KDL:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
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2) Nazwa ulicy: ul. Styrska;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
29. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 1 KDD:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Nasielska;
3) Klasa ulicy: droga dojazdowa;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg §13
ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8,
d) osie widokowe zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 7 pkt 1, 2;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 118 –

Poz. 1272

30. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 2 KDD:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Karczewska;
3) Klasa ulicy: droga dojazdowa;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
31. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 3 KDD:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: (ulica projektowana);
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
d) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
32. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 4 KDD:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: (ulica projektowana);
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3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
d) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
33. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 5 KDD:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Okuniewska;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
34. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 6 KDD:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Serocka;

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 120 –

Poz. 1272

3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
35. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 7 KDD:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Mlądzka;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) ścieżka rowerowa – wg § 13 ust. 4,
f) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenu.
36. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 8 KDD:
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1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Pustelnicka;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu:
a) warunki tymczasowego zagospodarowania dla terenu 8 KDD – wg § 15 ust. 2,
b) nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenów 8 KDD i 10 KDD;
37. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 10 KDD:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Pustelnicka;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
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8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu:
a) warunki tymczasowego zagospodarowania dla terenu 10 KDD – wg § 15 ust. 2,
b) nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenów 8 KDD i 10 KDD;
38. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 11 KDD:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Gdecka;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
d) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenów.
39. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 14 KDD:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Stoczkowska;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
d) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
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8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenów.
40. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 15 KDD:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Osiecka;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenów.
41. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 16 KDD:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Osowska;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
d) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
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8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenów.
42. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 17 KDD:
1) Nazwa ulicy: ul. Hetmańska;
2) Klasa ulicy: droga lokalna;
3) Kategoria ulicy: gminna;
4) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
d) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
6) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
7) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenów.
43. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 18 KDD:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Pokucka;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
d) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8,
d) powierzchnie wymagające specjalnego opracowania posadzki, wg § 10 ust. 7;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
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8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenów.
44. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 19 KDD:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Bitwy Grochowskiej;
3) Klasa ulicy: droga dojazdowa;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
d) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8,
d) osie widokowe zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 7 pkt 1, 2;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenów.
45. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 20 KDD:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Trembowelska;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
d) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
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8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenów.
46. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 21 KDD:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Witolińska;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
d) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenów.
47. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 22 KDD:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Podolska;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) wydzielona ścieżka rowerowa – wg § 13 ust. 4,
f) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg §13
ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 127 –

Poz. 1272

7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenów.
48. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 23 KDD:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Mglista;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenów.
49. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 24 KDD:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: (ulica projektowana);
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
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8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenów.
50. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 25 KDD:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Roztocka;
3) Klasa ulicy: droga dojazdowa;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenów.
51. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 26 KDD:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: (ulica projektowana);
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
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7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenów.
52. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 27 KDD:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 18;
2) Nazwa ulicy: ul. Koprzywiańska;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenów.
53. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 28 KDD:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 16;
2) Nazwa ulicy: ul. Koprzywańska;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
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8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenów.
54. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 29 KDD:
1) Przeznaczenie terenu: tereny ulic, zgodnie z § 4 ust. 16;
2) Nazwa ulicy: ul. Kwatery Głównej;
3) Klasa ulicy: droga lokalna;
4) Kategoria ulicy: gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) dopuszcza się realizację wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy, wg
§ 13 ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenów.
55. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 1 KD-PM:
1) Przeznaczenie terenu: tereny placów miejskich, zgodnie z § 4, pkt 20;
2) Nazwa placu: plac Szembeka (część południowa placu przy ul. Grochowskiej);
3) Klasa drogi (placu): droga lokalna;
4) Kategoria drogi (placu): gminna;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) wymiary placu zgodnie z rysunkiem planu (ok. 45,0 m szerokości i 70,0 m długości),
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa się,
c) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 3,
d) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
e) dopuszcza się zagospodarowanie terenu w formie jednej przestrzeni dla ruchu pieszego i rowerowego,
z wydzieleniem dojazdu do budynków po zachodniej stronie placu,
f) dopuszcza się realizację parkingu podziemnego pod płytą placu;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 5, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 131 –

Poz. 1272

d) powierzchnie wymagające specjalnego opracowania posadzki, wg § 10 ust. 7,
e) zasady sytuacji kiosków, wg § 10 ust. 9,
f) otwarcia widokowe zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 7 pkt 3,
g) zasady ochrony terenu położonego w zasięgu strefy ochrony urbanistycznej otoczenia zabytku, wg
§ 9 ust. 5;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8. Dopuszcza się zachowanie i realizację
sieci uzbrojenia podziemnego;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenów.
56. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 2 KD-PM:
1) Przeznaczenie terenu: tereny placów miejskich, zgodnie z § 4, pkt 20;
2) Klasa drogi (placu): droga dojazdowa;
3) Kategoria drogi (placu): gminna;
4) Sytuacja placu: placyk pomiędzy obszarami C11 i C13;
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) wymiary placu zgodnie z rysunkiem planu (od ok. 10,0 m do ok. 25 m szerokości i 33,0 m długości),
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa się,
c) ogrodzenia – wg § 7 ust. 1 pkt 2 i 3;
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 2,
b) zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych, wg
§ 6 ust. 1, 2, 3, 8,
c) zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10 ust. 1- 3, 5, 8,
d) powierzchnie wymagające specjalnego opracowania posadzki, wg § 10 ust. 7;
7) Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie
ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 8. Dopuszcza się zachowanie i realizację
sieci uzbrojenia podziemnego;
8) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
terenów.
Rozdział 18.
Ustalenia szczegółowe dla terenów zieleni urządzonej wydzielonych w przestrzeni ulicy Grochowskiej
§ 20. Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu ZP1:
1) Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej, zgodnie z § 4 ust. 14;
2) Nazwa ulicy: 5KDG ul. Grochowska;
3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zakazuje się realizacji zabudowy,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 80%,
c) zakazuje się ogradzania terenu zieleni,
d) pierzeje zieleni wysokiej zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 11;
4) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
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a) zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 1,
b) zakaz sytuowania reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów,
c) zasady łączenia, scalania i podziału nieruchomości, wg § 12,
d) dopuszcza się zagospodarowanie i uporządkowanie terenu poprzez wydzielenie wewnętrznych
placyków, wprowadzenie elementów małej architektury, takich jak: murki, ławki, latarnie, posadzki,
e) ustala się zachowanie istniejących wartościowych drzew i zieleni niskiej;
5) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia
i usuwania odpadów – wg § 14 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia
podziemnego;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania: nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu.
Rozdział 19.
Skutki prawne planu w zakresie wartości nieruchomości
§ 21. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości
nieruchomości, w wysokości 20% dla terenów objętych planem.
Rozdział 20.
Ustalenia końcowe
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy.
§ 23. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXV/1938/2014
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu obszaru po północnej
i południowej stronie ul. GROCHOWSKIEJ na odcinku od ul. Garwolińskiej do kanału Kawęczyńskiego
część I nieuwzględnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy
UWAGA NR 1.
Data wpływu uwagi: 30.032012
Uwaga zgłoszona przez: Lewant Sp. z o.o.
Treść uwagi: 1. Uwaga: Ad § 4 – jest błędem wymienianie rodzajów (katalogu) usług podstawowych i
dopuszczalnych. Orzecznictwo sądów jest przeciwne takim praktykom. Możliwe jest jedynie (wg sądów)
określenie rodzajów usług zakazanych z istotnych powodów np. środowiskowych.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: tekst planu
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
W projekcie planu określono przeznaczenie poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi.
Treść uwagi: 2. Ad § 4 ust 5 – ustalenie alternatywnego zagospodarowania usługi lub mieszkaniówka jest
rażącym zaprzeczeniem planowania przestrzennego. Trzeba się na coś zdecydować, a drugą funkcję ew.
dopuścić na określonych warunkach.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: tekst planu
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Obszar planu jest położony w strefie zróżnicowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Zgodnie z
charakterem obszaru możliwe jest sytuowania zarówno zabudowy mieszkaniowej jak i usługowej, jako funkcji
równorzędnych.
Treść uwagi: 3. Ad § 4 ust 6 – jw.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: tekst planu
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Obszar planu jest położony w strefie zróżnicowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Zgodnie z
charakterem obszaru możliwe jest sytuowania zarówno zabudowy mieszkaniowej jak i usługowej, jako funkcji
równorzędnych.
Treść uwagi: 4. Ad § 4 ust 7 – jw.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: tekst planu
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Obszar planu jest położony w strefie zróżnicowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Zgodnie z
charakterem obszaru możliwe jest sytuowania zarówno zabudowy usługowej o funkcjach określonych w planie
jak i obiektów zamieszkania zbiorowego, jako funkcji równorzędnych.
Treść uwagi: 5. Ad § 4 ust 8 – jw.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: tekst planu
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Obszar planu jest położony w strefie zróżnicowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Zgodnie z
charakterem obszaru możliwe jest sytuowania zarówno zabudowy usługowej o funkcjach określonych w planie
jak i obiektów rzemieślniczych, jako funkcji równorzędnych.
Treść uwagi: 6. Wniosek o usunięcie z planu wszelkich ustaleń dotyczących „linii rozgraniczających drogi
KDW” i oznaczenia „KDW”, zmianę KDW na KDD lub usunięcie ich z rysunku planu.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: cały obszar
planu
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona w zakresie drogi C4.1 KDw
Uwzględniono w zakresie dróg A3.10KDw i C7.3 KDw.
Zrezygnowano z wyznaczania dróg wewnętrznych A3.10KDw i C7.3 KDw.
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Zachowano drogę wewnętrzną C4.1 KDw. W obszarze objętym planem znajduje się tylko część terenu drogi
wewnętrznej. Pozostały obszar drogi wewnętrznej jest ustaleniem obowiązującego planu rejonu ulicy
Zamienieckiej. Należy zachować spójność ustaleń obu planów.
Treść uwagi: 7. Ad § 10 ust 1 – w planie określa się główne i lokalne miejsca i przestrzenie publiczne, ale nie
różnicuje się ustaleń dla tych terenów, więc po co to różnicowanie.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: tekst planu
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Plan wskazuje przestrzenie publiczne o charakterze i znaczeniu ponadlokalnym (dzielnicowym, miejskim – w
szczególności wskazane w Studium Miasta) oraz lokalnym. Ustalenia dla wszystkich miejsc i przestrzeni
publicznych są analogiczne.
Treść uwagi: 8. Ad § 5 ust 4 pkt 2 jest sprzeczny z § 15. Proszę usunąć tę sprzeczność legislacyjnie.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: tekst planu
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Ustalenia § 5 ust 4 pkt 2 dotyczą możliwości przekształceń istniejącej zabudowy położonej poza liniami
zabudowy. Ustalenia § 15 dotyczą możliwości przekształceń istniejącej zabudowy położonej w liniach
rozgraniczających projektowanych ulic. Nie ma związku pomiędzy tymi sytuacjami.
Treść uwagi: 10. Linia nieprzekraczalnej zabudowy tnie budynek na B13.2.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: B13.2
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona w zakresie parterowego ganku.
Uwzględniono w zakresie zabudowy. Linię zabudowy poprowadzono z uwzględnieniem istniejącej zabudowy.
Zgodnie z ustaleniami planu linia zabudowy nie dotyczy istniejącego ganku, który może podlegać
przebudowie, natomiast nie może zostać nadbudowany lub rozbudowany.
Treść uwagi: 11. Brak usług w parterach na B4.2 zgodnie ze studium.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: B4.2
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy wzdłuż ul.
Zamienieckiej wprowadza oznaczenie „ciągów wielofunkcyjnych”. Nie oznacza to obowiązku wprowadzania
w planie pierzei zabudowy na całej długości ulicy.
Treść uwagi: 12. Zielone wnętrza w kwartałach zabudowy bardzo ładnie wyglądają, ale jest to zwykłe
chciejstwo. One nigdy nie powstaną, bo nie ma narzędzia, żeby powstały.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: cały obszar
planu
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Plan wyznacza tereny podwórek, jako tereny wyłączone z zabudowy położone wewnątrz kwartałów zwartej
zabudowy miejskiej, zgodnie z istniejącym charakterem obszaru.
Treść uwagi: 13. Wniosek o zmianę drogi C4.1 KDw na KDD.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: C4.1 KDw
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
W obszarze objętym planem znajduje się tylko część terenu drogi wewnętrznej. Pozostały obszar drogi
wewnętrznej jest ustaleniem obowiązującego planu rejonu ulicy Zamienieckiej. Należy zachować spójność
ustaleń obu planów.
Treść uwagi: 14. Nakładanie obowiązku usług w parterach budynków jest przesadne, szczególnie przy małych
uliczkach (12KDD ul. Gdecka, 13KDD ul. Komorska, 9KDD ul. Pustelnicka i inne). To ustalenie nie wynika
ze studium. Funkcje usług w parterach należy jedynie dopuścić.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: cały obszar
planu
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
W rejonach zwartej zabudowy miejskiej na obszarze planu, w tym na terenie handlowo - usługowym
związanym z Bazarem Szembeka, uzasadnione jest ustalenie pierzei usługowych w parterach zabudowy.W
rejonach zwartej zabudowy miejskiej na obszarze planu, w tym na terenie handlowo - usługowym związanym z
Bazarem Szembeka, uzasadnione jest ustalenie pierzei usługowych w parterach zabudowy.
Treść uwagi: 15. Dostosować nieprzekraczalną linię zabudowy do istniejącej zabudowy np. C7.2 od 9KDL.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: C7.2
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona w zakresie parterowej budki.
Uwzględniona w zakresie zabudowy. Linię zabudowy poprowadzono z uwzględnieniem istniejącej zabudowy.
Zgodnie z ustaleniami planu linia zabudowy nie dotyczy istniejącej parterowej budki, który może być
zachowana w stanie istniejącym.
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UWAGA NR 2.
Data wpływu uwagi: 18.042012
Uwaga zgłoszona przez: Greenfields Investment Sp. z o.o.
Treść uwagi: 1. Wniosek o zmianę wskaźnika intensywności zabudowy z 3,0 na 3,5.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: B13.1 MW(U)
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Ustalona w planie intensywność zabudowy jest zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania m.st. Warszawy, które wskazuje w tym rejonie zabudowę o intensywności brutto 1,5.
Przewidywane w planie zagospodarowanie działki jest intensywne w stosunku do istniejącej zabudowy
otaczającej.
Treść uwagi: 2. Wniosek o ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony ul. Tarnowieckiej wzdłuż ul.
Tarnowieckiej i po zachodniej granicy kwartału B.13.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: B13.1 MW(U)
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Wyznaczona linia zabudowy od strony ul. Tarnowieckiej nawiązuje do linii zabudowy istniejących budynków
w kwartale.
Treść uwagi: 3. Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu z zabudowy mieszkaniowej (M) na mieszkaniową
wielorodzinną i/lub usługową (MW/U) w sytuacji dołączenia działek do terenów oznaczonych w projekcie
Planu przez B13.1 MW(U). Przy zabudowie mieszkaniowej (M), zwiększenie ilości mieszkań w małych
domach mieszkalnych do 12.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: B13.2 M
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona w zakresie zmiany przeznaczenia terenu.
Wzdłuż ul. Pustelnickiej dominuje zabudowa jednorodzinna i małe domy wielorodzinne. Zasadne jest
zachowanie charakteru przestrzeni ulicy i funkcji zabudowy.
Uwzględniono w planie zwiększenie ilości mieszkań w małych domach wielorodzinnych do 12.
Treść uwagi: 4. Wniosek o zmianę wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej z 30% na 0%.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: B13.2 M
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona w zakresie rezygnacji z pow. biol. czynnej.
Uwzględniona częściowo poprzez obniżenie wskaźnika pow. biol. czynnej.
Zmniejszono wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej do 20% z uwzględnieniem stanu
istniejącego.
Treść uwagi: 5. Wniosek o zmiana wskaźnika intensywności zabudowy z 2,0 na 3,0.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: B13.2 M
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Wzdłuż ul. Pustelnickiej dominuje zabudowa niska o małej intensywności. Zasadne jest zachowanie charakteru
przestrzeni ulicy i skali zabudowy.
Treść uwagi: 6. Wniosek o dopuszczenia maksymalnej zabudowy do 20m (nie więcej niż 6 kondygnacji),
zgodnie z obowiązującym Studium Zagospodarowania Przestrzennego.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: B13.2 M
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Wzdłuż ul. Pustelnickiej dominuje zabudowa niska o małej intensywności. Zasadne jest zachowanie charakteru
przestrzeni ulicy oraz wysokości i skali zabudowy. Przewidywane uzupełnienia zabudowy powinny być
dostosowane do zabudowy sąsiadującej.
UWAGA NR 3.
Data wpływu uwagi: 24.042012
Uwaga zgłoszona przez: Joanna Zajdel-Szmygin
Treść uwagi: 1. Wniosek o likwidację obowiązujących linii zabudowy i szpalerów drzew oraz ustalenie
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ul. Grochowskiej na wysokości działek 3/1, 3/2, 4/1 z odr. 3-05-08, jako
przedłużenia tych linii w przebiegu ustalonym dla odcinka od ul. Mlądzkiej do ul. Witolińskiej – zgodnie z
istniejącą zabudowa.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: A4.1 UHB,
A4.2 U/MW A6.1 UHB
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
W planie przewidziano realizację zabudowy kształtujących pierzeję ul. Grochowskiej na odcinku od ul.
Omulewskiej do ul. Mlądzkiej. Ze względu na charakter ul. Grochowskiej jako ulicy klasy głównej oraz
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głównej przestrzeni publicznej zasadne jest zachowanie wzdłuż ulicy wygodnej przestrzeni dla pieszych z
możliwością zapewnienia dojazdu i parkowania bez konieczności zjazdów z jezdni głównych ul. Grochowskiej.
Wyznaczona linia zabudowy stanowi kontynuację linii zabudowy budynków usługowych po zachodniej stronie
ul. Omulewskiej, gdzie pomiędzy zabudową a ul. Grochowską zapewniono podjazd, miejsca parkingowe,
zieleń przyuliczną i przestrzeń dla pieszych.
Treść uwagi: 2. Wniosek o zmianę dla terenu A4.2 U/ MW:
- maksymalnej intensywności zabudowy z 2,5 na 4;
- maksymalnej powierzchni zabudowy dla działki budowlanej z 50% na 70%,
- minimalnej powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej z 40% na 20%.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: A4.2 U/MW
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona w części dot. zwiększenia intensywności zabudowy do 4,0.
Uwzględniona częściowo poprzez zwiększenie intensywności zabudowy do 3,5, powierzchni zabudowy do
70% i zmniejszenie pow. biol. czynnej do 20%.
Treść uwagi: 3. Wniosek o uzupełnienie zapisu o dopuszczenie dominant wysokościowych o maksymalnej
wysokości 55m (zgodnie z opracowanym projektem koncepcyjnym osiedla mieszkaniowego przy ul.
Omulewskiej w Warszawie – 3 dominanty wysokościowe).
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: A4.2 U/MW
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona w zakresie dopuszczenia 3 dominant wysokościowych.
Uwzględniona częściowo poprzez dopuszczenie jednej dominanty wysokościowej przy skrzyżowaniu ulic
3KDD i 5KDD w sąsiedztwie istniejącego budynku wysokiego.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy wysokość
zabudowy na terenie powinna kształtować się na poziomie 30m. Przeważająca część zabudowy w tym rejonie
dzielnicy kształtuje się na poziomie 4-5 kondygnacji. Ze względu na sąsiedztwo z istniejącymi budynkami
wyższymi w projekcie planu przewidziano dla terenu zabudowę o wysokości do 30m. Studium Miasta
dopuszcza sytuowanie lokalnych dominant wysokościowych.
UWAGA NR 4.
Data wpływu uwagi: 23.042012
Uwaga zgłoszona przez: Irena Miksa
Treść uwagi: 1. Sprzeciw wobec możliwości rozbudowy istniejącej stacji paliw.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: A2.1 UHB
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
W projekcie planu przewidziano możliwość zachowania istniejącej stacji paliw przy ul. Nasielskiej. Zasadne
jest umożliwienie modernizacji – przebudowy i rozbudowy istniejącego obiektu zgodnie z wymaganiami
technicznymi i przepisami, jakie powinien on spełniać.
Treść uwagi: 2. Kwartał A2 (stacja paliw) na graficznym projekcie jest połączona z A2.1 UHB. Takie
połącznie eliminuje zasadnicze funkcje dla terenu A2.1 UHB. Proszę o wyjaśnienie tego oznaczenia.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: A2
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
W projekcie planu przewidziano możliwość zastąpienia obecnie istniejącej stacji benzynowej przez zabudowę
usługową.
UWAGA NR 5.
Data wpływu uwagi: 20.042012
Uwaga zgłoszona przez: Przemysław Siedlecki
Treść uwagi: 1. Wniosek o budowę linii tramwajowej łączącej ul. Grochowską z Mokotowem przez most
Siekierkowski zamiast drogi głównej ruchu przyspieszonego.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: 1KDGP Trasa
Olszynki Grochowskiej
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
W projekcie planu wyznaczono przebieg Trasy Olszynki Grochowskiej zgodnie ze Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (projekt planu musi być zgodny z ustaleniami
Studium). W Studium Miasta nie przewiduje się lokalizacji linii tramwajowej w pasie Trasy Olszynki
Grochowskiej.
UWAGA NR 6.
Data wpływu uwagi: 30.04 2012
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Uwaga zgłoszona przez: Danuta Matecka
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 13.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 13.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 13.
UWAGA NR 7.
Data wpływu uwagi: 25.042012
Uwaga zgłoszona przez: Maria Hanna Mizerska
Treść uwagi: 1. Wniosek o dopuszczenie zabudowy części działek 14/13 i 14/14 budynkiem mieszkalnousługowym usytuowanym na narożniku ul. Witolińskiej i drogi oznaczonej symbolem 7KDL.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: C4.2 ZPo
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
W planie przewidziano zabudowę usługową na ternie działki 13/14 od strony ul. Grochowskiej na terenie C4.4.
Nie należy przewidywać dalszego dogęszczania zabudowy w rejonie istniejącego osiedla wielorodzinnego
Ostrobramska.
UWAGA NR 8.
Data wpływu uwagi: 25.04 2012
Uwaga zgłoszona przez: Piotr Pazio
Treść uwagi: 1. Wniosek o dopuszczenie zabudowy działki nr 13 w sposób stanowiący kontynuację pierzei ul.
Grochowskiej budynkami o charakterze usługowo-handlowo-biurowym o wysokości nawiązującej do
sąsiedniej zabudowy mieszkalnej. Zabudowa taka stanowić będzie ponadto izolację bud. mieszkalnych od ul.
Grochowskiej.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: 5KDG ul.
Grochowska
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Działka nr 13 znajduje się w pasie drogowym ul. Grochowskiej i została w planie przeznaczona w części pod
realizację węzła ul. Grochowskiej i Trasy Olszynki Grochowskiej i w części pod zieleń izolacyjną pomiędzy
ulica i istniejącym osiedlem.
W planie przewidziano zabudowę usługową od strony ul. Grochowskiej na terenie C4.4. Nie należy
przewidywać dalszego dogęszczania zabudowy w rejonie istniejącego osiedla wielorodzinnego Ostrobramska.
UWAGA NR 9.
Data wpływu uwagi: 24.042012
Uwaga zgłoszona przez: Joanna Dębska
Treść uwagi: 1. Wniosek o dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej dogęszczającej teren pomiędzy budynkami
Os. Ostrobramska wzdłuż 7KDL do ulicy Witolińskiej na działce 14/13.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: C4.2 ZPo
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
W planie przewidziano zabudowę usługową na ternie działki 14/13 od strony ul. Grochowskiej na terenie C4.4.
Nie należy przewidywać dalszego dogęszczania zabudowy w rejonie istniejącego osiedla wielorodzinnego
Ostrobramska.
Treść uwagi: 2. Wniosek o dopuszczenie zabudowy usługowo-handlowej na działce 13 i 14/14 w formie
pierzei osłaniającej osiedle w rejonie planowanych szpalerów drzew i ekranów akustycznych.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: 5KDG ul.
Grochowska
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Działka nr 13 znajduje się w pasie drogowym ul. Grochowskiej i została w planie przeznaczona w części pod
realizację węzła ul. Grochowskiej i Trasy Olszynki Grochowskiej i w części pod zieleń izolacyjną pomiędzy
ulica i istniejącym osiedlem.
W planie przewidziano zabudowę usługową na terenie działki 14/14 od strony ul. Grochowskiej na terenie
C4.4. Nie należy przewidywać dalszego dogęszczania zabudowy w rejonie istniejącego osiedla
wielorodzinnego Ostrobramska.
UWAGA NR 10.
Data wpływu uwagi: 29.022012
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Uwaga zgłoszona przez: Anna Kurek
Treść uwagi: 1. Wniosek o wprowadzenie do projektu planu zmiany polegającej na zabudowie działek 13,
14/13, 14/14 budynkami handlowo-usługowymi w zabudowie zwartej – pierzei o wysokości 6-8 kondygnacji.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: C4.2 ZPo;
5KDG ul. Grochowska
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Działka nr 13 znajduje się w pasie drogowym ul. Grochowskiej i została w planie przeznaczona w części pod
realizację węzła ul. Grochowskiej i Trasy Olszynki Grochowskiej i w części pod zieleń izolacyjną pomiędzy
ulica i istniejącym osiedlem.
W planie przewidziano zabudowę usługową na terenie działki 14/13 od strony ul. Grochowskiej na terenie
C4.4. Nie należy przewidywać dalszego dogęszczania zabudowy w rejonie istniejącego osiedla
wielorodzinnego Ostrobramska.
Treść uwagi: 2. Poza pierzeją dogęszczenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej budynkami wzdłuż ulicy
wewnętrznej 7 KDL oraz wzdłuż ul. Witolińskiej.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: C4.2 ZPo
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Działka nr 13 znajduje się w pasie drogowym ul. Grochowskiej i została w planie przeznaczona w części pod
realizację węzła ul. Grochowskiej i Trasy Olszynki Grochowskiej i w części pod zieleń izolacyjną pomiędzy
ulica i istniejącym osiedlem.
W planie przewidziano zabudowę usługową na terenie działki 14/13 od strony ul. Grochowskiej na terenie
C4.4. Nie należy przewidywać dalszego dogęszczania zabudowy w rejonie istniejącego osiedla
wielorodzinnego Ostrobramska.
UWAGA NR 11.
Data wpływu uwagi: 26.04 2012
Uwaga zgłoszona przez: Samorząd Mieszkańców Osiedla Grochów Północny
Treść uwagi: 1. Wniosek o możliwość aktywnego udziału Rady Osiedla Grochów Północny w kolejnych
etapach procesu rewitalizacji Parku (pragniemy mieć na bieżąco wgląd w plany zagospodarowania tego terenu,
możliwość wyrażenia opinii o prowadzonych pracach).
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: brak
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Uwaga nie dotyczy ustaleń planu.
UWAGA NR 12.
Data wpływu uwagi: 24.042012
Uwaga zgłoszona przez: Krzysztof Dębski
Treść uwagi: 1. Propozycja kontynuacji pierzei ulicy Grochowskiej do narożnika z Olszynki Grochowskiej i
wzdłuż niej. Zabudowa usługowo-handlowa oraz wypełnienie przestrzeni pomiędzy istniejącymi budynkami do
ulicy Witolińskiej.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: C4.2 ZPo,
5KDG ul. Grochowska
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Działka nr 13 znajduje się w pasie drogowym ul. Grochowskiej i została w planie przeznaczona w części pod
realizację węzła ul. Grochowskiej i Trasy Olszynki Grochowskiej i w części pod zieleń izolacyjną pomiędzy
ulica i istniejącym osiedlem.
W planie przewidziano zabudowę usługową na ternie działki 13/14 od strony ul. Grochowskiej na terenie C4.4.
Nie należy przewidywać dalszego dogęszczania zabudowy w rejonie istniejącego osiedla wielorodzinnego
Ostrobramska.
UWAGA NR 13.
Data wpływu uwagi: 24.042012
Uwaga zgłoszona przez: Piotr Pochrzęst
Treść uwagi: 1. Wniosek o dopuszczenie zabudowy usługowo-handlowej wzdłuż całego narożnika ul.
Grochowskiej i Trasy Olszynki Grochowskiej.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: C4.2 ZPo
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
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W planie przewidziano zabudowę usługową na ternie działki 13/14 od strony ul. Grochowskiej na terenie C4.4.
Nie należy przewidywać dalszego dogęszczania zabudowy w rejonie istniejącego osiedla wielorodzinnego
Ostrobramska.
UWAGA NR 14.
Data wpływu uwagi: 24.042012
Uwaga zgłoszona przez: Piotr Pochrzęst
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 7.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: C4.2 ZPo
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 7.
UWAGA NR 15.
Data wpływu uwagi: 29.022012
Uwaga zgłoszona przez: Daria Pochrzęst-Gołasińska
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 8.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 8.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 8.
UWAGA NR 16.
Data wpływu uwagi: 24.042012
Uwaga zgłoszona przez: Ewa Szukalska
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 7.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 7.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 7.
UWAGA NR 17.
Data wpływu uwagi: 24.042012
Uwaga zgłoszona przez: Jerzy Matecki
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 7.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 7.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 7.
UWAGA NR 18.
Data wpływu uwagi: 26.042012
Uwaga zgłoszona przez: Samorząd Mieszkańców Osiedla Grochów Północny
Treść uwagi: 1. Wniosek o dopuszczenie miejsc parkingowych na terenie 4KD-PM.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: 4KD-PM
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Placyk 4KD-PM jest przeznaczony przede wszystkim dla ruchu pieszego. Stanowi część istniejącego przejścia
pieszego łączącego ul. Olszynki Grochowskiej z ul. Biskupią poprzez mostek pieszy nad Kanałem
Kawęczyńskim. Miejsca parkingowe zostały dopuszczone na terenie C11.1UHB.
UWAGA NR 19.
Data wpływu uwagi: 26.04 2012
Uwaga zgłoszona przez: Samorząd Mieszkańców Osiedla Grochów Północny
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 18.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 18.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 18.
UWAGA NR 20.
Data wpływu uwagi: 26.04 2012
Uwaga zgłoszona przez: Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
Treść uwagi: 1. Wniosek do § 13 ust. 8 ustalenia w zakresie wskaźników parkingowych.
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Wnioskuje się o weryfikację zapisów dot. wskaźników parkingowych (dla samochodów i rowerów) tj.
zastosowanie projektu normatywu parkingowego przekazanego przy piśmie Zastępcy Prezydenta m. st.
Warszawy znak: BD -BD -BA -WRY -5550 -73 -2 -09 z dnia 30.10.2009r. i zaleconego do stosowania jako
materiał pomocniczy przy sporządzaniu m.in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a
opracowanego w oparciu o ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
m.st. Warszawy, zatwierdzone Uchwałą Nr LXXXII/ 2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10.10.2006 r.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: tekst planu
Rozstrzygnięcie: Uwzględniona częściowo.
Wykorzystano wskaźniki parkingowe określone w rozporządzeniu do uszczegółowienia zapisów planu, w
zakresie zgodnym z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st.
Warszawy oraz zapisami planu miejscowego.
Treść uwagi: 2. Wniosek do §18:
-26 Ustalenia dla kwartału C6
1) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów C6.1 U/MW - tereny usług i zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5. Zgodnie z § 4 ust. 5 (1. przeznaczenie podstawowe:
funkcje usługowe z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), biur, usług, administracji
publicznej, obsługi finansowej, rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów samochodowych, ... ) sprzeczny jest z jego
faktycznym sposobem zagospodarowania. Wnioskuje się o zapis dla tego terenu w brzmieniu: C6.UHB - tereny
usług, handlu i biur wraz z wykreśleniem zapisu w § 4 ust. 5 tj. z wyjątkiem warsztatów samochodowych.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: C6.1 U/MW
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona w zakresie dalszego ograniczania zabudowy mieszkaniowej.
Uwzględniona w części dotyczącej warsztatów samochodowych. Dopuszczono funkcjonowanie warsztatów
samochodowych zgodnie ze specyfiką terenu w całym kwartale C6.
W ustaleniach dla terenu wprowadzono znaczne ograniczenia dla lokalizowania zabudowy mieszkaniowej:
„Nie dopuszcza się sytuowania lokali mieszkalnych bezpośrednio od strony Trasy Olszynki Grochowskiej oraz
ulicy Grochowskiej i w strefie 50m od Trasy Olszynki Grochowskiej”. Na terenach sąsiadujących powstaje
zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Nie ma podstaw do dalszego ograniczania funkcji mieszkaniowych w tym
rejonie.
Treść uwagi: 3. Wniosek o ujęcie w Prognozie skutków finansowych w związku z wejściem w życie planu
ewentualnej konieczności wykupu nieruchomości w kwartale C3, obejmującym m.in. teren Parku im płk Jana
Szypowskiego "Leśnika". Działka nr ew. 59 z obrębu 3-04-14, stanowiąca większość terenu parku uległa
podziałowi na działki nr ew. 59/1 i 59/2. Działka nr ew. 59/2 została zwrócona spadkobiercom byłych
właścicieli hipotecznych, co może mieć istotny wpływ na sposób zagospodarowanie tego terenu.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: C3
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Uwaga nie dotyczy ustaleń planu.
UWAGA NR 21.
Data wpływu uwagi: 4.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: Dorota Kowalewska i Paweł Kowalewski
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 25.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 25.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 25.
UWAGA NR 22.
Data wpływu uwagi: 2.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: Rada Dzielnicy Praga-Południe M. St. Warszawy
Treść uwagi: 1. § 13 ust. 8. ustalenia w zakresie wskaźników parkingowych. Wnosi się o weryfikację zapisów
dot. wskaźników parkingowych (dla samochodów i rowerów) tj. zastosowanie projektu normatywu
parkingowego przekazanego przy piśmie Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy znak: BD -BD -BA -WRY 5550 -73 -2 -09 z dnia 30. 10.2009 r. i zaleconego do stosowania jako materiału pomocniczego przy
sporządzaniu m.in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: tekst planu
Rozstrzygnięcie: Uwzględniona częściowo.
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Wykorzystano wskaźniki parkingowe określone w rozporządzeniu do uszczegółowienia zapisów planu, w
zakresie zgodnym z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st.
Warszawy oraz zapisów planu miejscowego.
Treść uwagi: 2. A6.2 ZP i A6.3 U/MW - wnosi się o rozważenie włączenia obszaru oznaczonego symbolem
A6.2 ZP do obszaru oznaczonego symbolem A6.3 U/MW, jednocześnie z takim sformułowaniem zapisów dla
ww. obszaru, aby pozostawić w miarę możliwości teren wolnym od zabudowy, a jednocześnie nie narażać
Miasta Stołecznego Warszawy na znaczące skutki finansowe.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: A6.2 ZP i A6.3
U/MW
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
W projekcie planu wskazano resztkę terenu dawnego parku Zajdla do zachowania i ochrony jako teren zieleni
urządzonej. Plan nie ustala, że jest to park publiczny, natomiast zasadne byłoby zachowanie terenu zieleni jako
ogólnodostępnego skweru. Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy przewidziano usytuowanie
zabudowy w zachodniej części terenu oraz zachowanie istniejącego drzewostanu w części wschodniej od strony
ul. Mlądzkiej.
Treść uwagi: 3. C3.5 ZP/US –wyłączyć z tego obszaru działki 53 i 54 (obr. 3-04-14).
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: C3.5 ZP/US
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
w planie wyznaczono czytelne granice obszaru zieleni urządzonej i funkcji towarzyszących. Działki
przeznaczono pod zabudowę sportową i rekreacyjną.
Dopuszczono zachowanie i przebudowę istniejącego budynku mieszkalnego oraz jego adaptację na inne
funkcje.
Treść uwagi: 4. Ustalenia dla terenu C6.1 U/MW - tereny usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
zgodnie z § 4 ust. 5. Wnosi się o zapis dla tego terenu w brzmieniu: C6.UHB - tereny usług, handlu i biur wraz
z wykreśleniem zapisu w § 4 ust. 5 tj. „z wyjątkiem warsztatów samochodowych."
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: C6.1 U/MW
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona w zakresie dalszego ograniczania zabudowy mieszkaniowej.
Uwzględniono w części dotyczącej warsztatów samochodowych. Dopuszczono funkcjonowanie warsztatów
samochodowych zgodnie ze specyfiką terenu w całym kwartale C6.
W ustaleniach dla terenu wprowadzono znaczne ograniczenia dla lokalizowania zabudowy mieszkaniowej:
„Nie dopuszcza się sytuowania lokali mieszkalnych bezpośrednio od strony Trasy Olszynki Grochowskiej oraz
ulicy Grochowskiej i w strefie 50m od Trasy Olszynki Grochowskiej”. Na terenach sąsiadujących powstaje
zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Nie ma podstaw do dalszego ograniczania funkcji mieszkaniowych w tym
rejonie.
Treść uwagi: 5. 2KDG - ulica Grochowska -odcinek 2 – wnosi się o pozostawienie szerokości ul.
Grochowskiej w liniach rozgraniczających bez zmian, zgodnie ze stanem istniejącym i analogicznie do ustaleń
obowiązujących dla ul. Grochowskiej na innych odcinkach, z jednoczesnym utrzymaniem projektowanych linii
okolicznej zabudowy.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: 2KDG ul.
Grochowska
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
W planie przewidziano realizację zabudowy kształtujących pierzeję ul. Grochowskiej na odcinku od ul.
Omulewskiej do ul. Mlądzkiej. Ze względu na charakter ul. Grochowskiej jako ulicy klasy głównej oraz
głównej przestrzeni publicznej zasadne jest zachowanie wzdłuż ulicy wygodnej przestrzeni dla pieszych z
możliwością zapewnienia dojazdu i parkowania bez konieczności zjazdów z jezdni głównych ul. Grochowskiej.
Wyznaczona linia rozgraniczająca i linia zabudowy stanowi kontynuację linii rozgraniczającej i linii zabudowy
budynków usługowych po zachodniej stronie ul. Omulewskiej, gdzie pomiędzy zabudową a ul. Grochowską
zapewniono podjazd, miejsca parkingowe, zieleń przyuliczną i przestrzeń dla pieszych.
Treść uwagi: 6. 4KDG - ulica Grochowska -odcinek 4 - w części rysunkowej planu zaznaczyć zjazd / wjazd na
jezdnię główną ul. Grochowskiej z 15KDD ul. Osieckiej. Przygotowane projekty przebudowy ul.
Tarnowieckiej przewidują, iż będzie ona jednokierunkowa od ul. Grochowskiej w stronę ul. Łukowskiej. W
związku z powyższym, aby zapewnić możliwość wjazdu na ul. Grochowską z tej części Grochowa
Południowego z pominięciem ul. Zamienieckiej, niezbędne jest zagwarantowanie co najmniej jeszcze jednego
włączenia w ul. Grochowską. Ul. Osiecka pomimo niższej klasy od ul. Kawczej jest do tego wręcz lepiej
przystosowana ze względu na lepsze parametry, większą szerokość w liniach rozgraniczających.
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Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: 4KDG ul.
Grochowska, 15KDD ul. Osieckiej
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Przewidziano dopuszczenie połącznia ul. Kawczej w klasie ulicy dojazdowej, zgodnie ze zgłoszoną uwagą, ul.
Osiecka jest ulicą klasy dojazdowej. Należy zmierzać do ograniczania liczby wlotów z ul. Grochowskiej klasy
głównej w ulice dojazdowe.
Treść uwagi: 7. 6KDG - ulica Grochowska -odcinek 6 -w części rysunkowej planu usunąć nowo projektowany
zjazd / wjazd na jezdnię główną ul. Grochowskiej w/z 26KDD (jezdnia obarczająca ul. Grochowskiej).
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: 6KDG ul.
Grochowska
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Projekt planu został uzgodniony z Zarządem Dróg Miejskich. Nie ma podstaw do usunięcia planowanego
wjazdu.
Treść uwagi: 8. 18KDL - ulica Styrska - wnosi się o zmniejszenie szerokości ul. Styrskiej w liniach
rozgraniczających w rejonie skrzyżowania z ulicą Liwiecką.
Przewidziane w planie rozszerzenie ulicy nie tworzy żadnej istotnej przestrzeni miejskiej, przeciwnie,
wprowadza chaos przestrzenny, jednocześnie uniemożliwia racjonalne wykorzystanie terenu. Proponuje się
przeznaczenie tego terenu pod zabudowę mieszkaniową (funkcja M z ustaleniami analogicznymi do obszarów
C5.3 i C5.5). Umożliwi to wygospodarowanie i racjonalne wykorzystanie działki budowlanej o powierzchni
ok. 700 m2.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: 18KDL ul.
Styrska
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Placyk przy ul. Styrskiej wymaga uprządkowania i urządzenia. Należy wyrównać linię rozgraniczająca w linii
ogrodzeń. Zabudowa terenu jest utrudniona ze względu na konieczność zachowania dojazdów do budynków od
strony ul. Styrskiej.
Treść uwagi: 9. Wnosi się o rezygnacje z wytyczania ulic 3KDD, 4KDD i 5KDD - w zamian proponuje się
ustalenie dojazdu do działki nr 4/2, od str. ul. Mlądzkiej, przez działkę 4/6. Lub zmianę klasy i oznaczenia na
KDw, ujęcie w planie jako dróg wewnętrznych, nieposiadających kategorii dróg publicznych (najlepiej w
miejscach gdzie takie drogi już istnieją).
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: 3KDD, 4KDD,
5KDD
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
W związku z przeznaczaniem terenów pod intensywną zabudowę miejską konieczne jest zapewnienie sieci
dróg publicznych dla zapewnienia obsługi nowej zabudowy.
Treść uwagi: 10. 24KDD - zrezygnować z budowy ulicy, natomiast dla skomunikowania 23KDD ul. Mglistej
wytyczyć kosztem jednego ze szpalerów drzew jezdnię lokalną (odbarczającą) ul. Grochowskiej od ul.
Dęblińskiej (9KDL) lub od ul. Jubilerskiej (10KDL) do ul Mglistej łub ostatecznie pozostawić jej połączenie
bezpośrednio z ul. Grochowską.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: 24KDD
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Konieczne jest zapewnienie dojazdu do ul. Mglistej i ograniczenia jej połącznia z ul. Grochowską (klasy
głównej). Nie ma uzasadnienia dla likwidacji istniejących szpalerów drzew wzdłuż ul. Grochowskiej.
Treść uwagi: 11. Wniosek o ujęcie w Prognozie skutków finansowych, w związku z wejściem w życie planu,
ewentualnej konieczności wykupu nieruchomości w kwartale C3 , obejmującym m.in. teren Parku im płk Jana
Szypowskiego "Leśnika". Działka nr ew. 59 z obrębu 3-04-14, stanowiąca większość terenu parku uległa
podziałowi na działki nr ew. 59/1 i 59/2. Działka nr ew. 59/2 została zwrócona spadkobiercom byłych
właścicieli hipotecznych, co może mieć istotny wpływ na sposób zagospodarowanie tego terenu.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: C3
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Uwaga nie dotyczy ustaleń planu.
UWAGA NR 23.
Data wpływu uwagi: 2.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: Sares Sp. z o.o.
Treść uwagi: 1. Wniosek o zwiększenie udziału przeznaczenia dopuszczalnego w przypadku biur do 100%.
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Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: C3.1 ZP,
C3.5ZP/US
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m.st. Warszawy teren jest
przeznaczony pod zieleń urządzoną ZP. Plan musi być zgodny z ustaleniami Studium Miasta, dlatego zasadne
jest dopuszczenie funkcji sportowo – rekreacyjnych z zielenią oraz towarzyszącymi usługami. Nie można
przeznaczyć terenu w całości pod zabudowę biurową, ponieważ jest to niezgodne z ustaleniami Studium
Miasta.
Treść uwagi: 2. Wniosek o zwiększenie udziału przeznaczenia dopuszczalnego w przypadku handlu do 100%.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: C3.1 ZP,
C3.5ZP/US
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m.st. Warszawy teren jest
przeznaczony pod zieleń urządzoną ZP. Plan musi być zgodny z ustaleniami Studium Miasta, dlatego zasadne
jest dopuszczenie funkcji sportowo – rekreacyjnych z zielenią oraz towarzyszącymi usługami. Nie można
przeznaczyć terenu w całości pod zabudowę handlową, ponieważ jest to niezgodne z ustaleniami Studium
Miasta.
Treść uwagi: 3. Wniosek o wprowadzenie do zapisów planu możliwości realizacji obiektu mieszkalnego o
parametrach powierzchniowych zgodnych z parametrami dopuszczalnego budynku zlokalizowanego w strefie
oznaczonej symbolem C3.5 ZP/US.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: C3.1 ZP,
C3.5ZP/US
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m.st. Warszawy teren jest
przeznaczony pod zieleń urządzoną ZP. Plan musi być zgodny z ustaleniami Studium Miasta, dlatego zasadne
jest dopuszczenie funkcji sportowo – rekreacyjnych z zielenią oraz towarzyszącymi usługami. Nie można
przeznaczyć terenu pod zabudowę mieszkaniową, ponieważ jest to niezgodne z ustaleniami Studium Miasta.
Treść uwagi: 4. Wniosek o wprowadzenie do tekstu planu zapisu o możliwości budowy garażu podziemnego.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: C3.1 ZP,
C3.5ZP/US
Rozstrzygnięcie: Uwzględniona częściowo.
Dopuszczono garaże podziemne z uwzględnieniem wymaganej powierzchni biologicznie czynnej.
Treść uwagi: 5. Wniosek o zmianę intensywności dla nieruchomości z 0,6 na 1,2.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: C3.1 ZP,
C3.5ZP/US
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona w zakresie zwiększenia intensywności do 1,2.
Uwzględniona częściowo poprzez zwiększenie intensywności do 0,9.
W związku z przyjętymi w planie wskaźnikami powierzchni biologicznie czynnej minimum 70% (działka jest
położona w zasięgu terenów zieleni zgodnie ze Studium Miasta), powierzchni zabudowy do 30% oraz
wysokości zabudowy dla obiektów sportowych do 12 m, zasadne jest zwiększenie intensywności zabudowy do
0,9.
UWAGA NR 24.
Data wpływu uwagi: 2.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: Rada Dzielnicy Praga-Południe M. St. Warszawy
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 22.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 22.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 22.
UWAGA NR 25.
Data wpływu uwagi: 2.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: Alina Kicińska
Treść uwagi: 1. Wniosek o likwidację Trasy Olszynki Grochowskiej.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: 1KDGP Trasa
Olszynki Grochowskiej, 2KDGP Trasa Olszynki Grochowskiej
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 171 –

Poz. 1272

W projekcie planu wyznaczono przebieg Trasy Olszynki Grochowskiej zgodnie ze Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (projekt planu musi być zgodny z ustaleniami
Studium). Planowana Trasa Olszynki Grochowskiej będzie drogą obwodową o klasie głównej ruchu
przyspieszonego obsługującą miasto. W planie przewidziano zabezpieczenia akustyczne projektowanej drogi.
UWAGA NR 26.
Data wpływu uwagi: 30.04 2012
Uwaga zgłoszona przez: Anna Czub
Treść uwagi: 1. Sprzeciw wobec możliwości rozbudowy istniejącej stacji paliw.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: A2.1 UHB
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
W projekcie planu przewidziano możliwość zachowania istniejącej stacji paliw przy ul. Nasielskiej. Zasadne
jest umożliwienie modernizacji – przebudowy i rozbudowy istniejącego obiektu zgodnie z wymaganiami
technicznymi i przepisami, jakie powinien on spełniać.
UWAGA NR 27.
Data wpływu uwagi: 30.04 2012
Uwaga zgłoszona przez: Andrzej Lipiak pełnomocnik Bogdana Tatarowskiego
Treść uwagi: 1. Wyłącznie obszaru działki na 13 z zakazu zabudowy wynikającego z planowania na terenie o
powierzchni prawie połowy działki terenów „zielonych” wyłączonych z możliwości zabudowy.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: B10.1 MW (U)
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona w zakresie rezygnacji z podwórka.
Uwzględniona w części poprzez zmniejszenie terenu podwórka bez zabudowy.
Intencją planu jest zachowanie wewnątrz kwartałów dziedzińców – podwórek niezabudowanych zgodnie ze
stanem istniejącym, które pełniłyby np. funkcje zieleni lub rekreacji.
W planie uściślono przeznaczenie podwórek jako terenów wyłączonych z zabudowy. Zmniejszono
powierzchnię terenu podwórka wyłączonego z zabudowy tak aby nie zajmował on więcej niż 25% działki
budowlanej.
UWAGA NR 28.
Data wpływu uwagi: 30.04 2012
Uwaga zgłoszona przez: Stanisława Markowska
Treść uwagi: 1. Sprzeciw wobec możliwości rozbudowy istniejącej stacji paliw.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: A2.1 UHB
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
W projekcie planu przewidziano możliwość zachowania istniejącej stacji paliw przy ul. Nasielskiej. Zasadne
jest umożliwienie modernizacji – przebudowy i rozbudowy istniejącego obiektu zgodnie z wymaganiami
technicznymi i przepisami, jakie powinien on spełniać.
UWAGA NR 29.
Data wpływu uwagi: 30.04.2012
Uwaga zgłoszona przez: Michał Matecki
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 7.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 7.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 7.
UWAGA NR 30.
Data wpływu uwagi: 30.04 2012
Uwaga zgłoszona przez: Aneta Matecka
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 13.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 13.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 13.
UWAGA NR 31.
Data wpływu uwagi: 27.04 2012
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Uwaga zgłoszona przez: Andrzej Lipiak pełnomocnik Bogdana Tatarowskiego
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 27.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 27.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 27.
UWAGA NR 32.
Data wpływu uwagi: 27.04 2012
Uwaga zgłoszona przez: Marcin Wasilewski
Treść uwagi: 1. Wniosek o zmianę parametrów na pozwalające zrealizować zabudowę przedstawioną w
załączniku (zabudowa wielorodzinna i usługowa o wysokości 12-21 m, 3-6 kondygnacji). W nawiązaniu do
zabudowy otaczającej oraz uchwalonego planu Gocławka Północnego obejmującego teren po przeciwnej
stronie ul. Styrskiej
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: C5.3 M
Rozstrzygnięcie: Uwzględniona w części poprzez zwiększenie intensywności do 3,0, wysokości do 16m, pow.
zab. do 55% i zmniejszenie pow. biol. czynnej do 30%. Nieuwzględniona w pozostałym zakresie.
W związku z wejściem w życie planu Gocławka Północnego, który obejmuje tereny po północnej stronie ul.
Styrskiej uzasadnione jest przyjęcie wysokości i powierzchni zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej
jak dla terenu 22MN/MW wyznaczonego w tym planie. Parametry zabudowy ustalone w planie Gocławka
Północnego to: wysokości do 16m, powierzchnia zabudowana do 55% i powierzchnia biologicznie czynna od
30%. Intensywności zabudowy należy zwiększyć do 3,0.
Przeznaczenie terenu pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną w formie małych domów mieszkalnych jest
analogiczne w obu planach. Dopuszczono zwiększenie ilości mieszkań w małych domach wielorodzinnych do
12 lokali.
UWAGA NR 33.
Data wpływu uwagi: 27.04 2012
Uwaga zgłoszona przez: Aneta Markowska-Gałach, Edmark Auto Sp. j.
Treść uwagi: 1. Wniosek o zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy do 25 m.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: A2.2 U/MW
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona w zakresie zwiększenia wysokości do 25m.
Uwzględniona częściowo poprzez zwiększenie wysokości zab. do 20m.
Dostosowano wysokość zabudowy do planowanej zabudowy na terenie od strony ul. Grochowskiej.
Treść uwagi: 2. Wniosek o rezygnację z istniejącego szpaleru drzew wzdłuż ul. Grochowskiej.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: KDG ul.
Grochowska
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Istniejącą zieleń wzdłuż ul. Grochowskiej należy zachować, pielęgnować lub wymieniać na nowe drzewa.
UWAGA NR 34.
Data wpływu uwagi: 27.04 2012
Uwaga zgłoszona przez: Adam Pietrzyk, Bogusław Pietrzyk
Treść uwagi: 1. Wniosek o przesunięcie przystanku autobusowego na ul. Grochowskiej w rejonie kwartału C6
za ul. Dęblińską.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: 6KDG ul.
Grochowska
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
W planie wyznaczono proponowane lokalizacje nowych przystanków autobusowych. Dopuszczone jest inne
umiejscowienie przystanków przy przebudowie ulicy, natomiast zasadne jest usytuowanie przystanku w rejonie
bliskim do skrzyżowania ul. Grochowskiej i Trasy Olszynki Grochowskiej.
UWAGA NR 35.
Data wpływu uwagi: 27.04 2012
Uwaga zgłoszona przez: Małgorzata Łukasiewicz
Treść uwagi: 1. Sprzeciw wobec budowy dróg w rejonie zabudowy przy ul. Witolińskiej 2,4,6 i 8.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: 1KDGP Trasa
Olszynki Grochowskiej, 5KDG ul. Grochowska, 7KDL
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Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
W projekcie planu wyznaczono przebieg Trasy Olszynki Grochowskiej zgodnie ze Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (projekt planu musi być zgodny z ustaleniami
Studium). Planowana Trasa Olszynki Grochowskiej będzie drogą obwodową obsługująca miasto o klasie
głównej ruchu przyspieszonego. W planie przewidziano zabezpieczenia akustyczne projektowanej drogi.
W planie przewidziano również przebudowę ul. Grochowskiej polegającą na budowie skrzyżowania z Trasą
Olszynki Grochowskiej oraz budowę i przebudowę ulic lokalnych obsługujących rejon osiedla
mieszkaniowego oraz tereny nowej zabudowy, w szczególności dotyczy to realizacji ulicy 7KDL.
UWAGA NR 36.
Data wpływu uwagi: 27.04 2012
Uwaga zgłoszona przez: 62 mieszkańców bloku Witolińska 4 osoba do korespondencji Maria Dąbrowska
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 25.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 25.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 25.
UWAGA NR 37.
Data wpływu uwagi: 4.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: Winstone Sp. z o.o. pełnomocnik Małgorzata Weidl
Treść uwagi: 1. Wniosek o wyznaczenie dominanty wysokościowej na osi ul. Hetmańskiej u zbiegu ulic
Tarnowieckiej, Grochowskiej i Witolińskiej o maksymalnej wysokości 42m (X kondygnacji).
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: B13.1 MW(U)
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Przewidziana w planie wysokość 20m, jest wyższa niż większość otaczającej istniejącej zabudowy - nowa
zabudowa na terenie B13.1 będzie stanowiła dominantę przestrzenną na zakończeniu ul. Hetmańskiej bez
konieczności zwiększania wysokości zabudowy.
Treść uwagi: 2. Wniosek o zmianę wskaźnika intensywności z 3,0 na 4,3.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: B13.1 MW(U)
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Ustalona w planie intensywność zabudowy jest zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania m.st. Warszawy, które wskazuje w tym rejonie zabudowę o intensywności brutto 1,5.
Przewidywane w planie zagospodarowanie działki jest intensywne w stosunku do istniejącej zabudowy
otaczającej.
UWAGA NR 38.
Data wpływu uwagi: 4.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: Małgorzata Weidl
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 37.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 37.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 37.
UWAGA NR 39.
Data wpływu uwagi: 4.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: uwaga zbiorowa podpisana przez 15 osób; osoba do kontaktu: Małgorzata Mularczyk
Treść uwagi: 1. Wniosek o usytuowanie planowanej zabudowy o charakterze sportowym na działce wzdłuż osi
ul. Grochowskiej, a także wzdłuż osi ul. Osowskiej tak, aby powstałe budynki tworzyły rodzaj ekranów
dźwiękochłonnych w stosunku do ulic przebiegających wzdłuż parku, a także by została zachowana możliwie
największa powierzchnia na cele rekreacyjno-parkowe.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości:C3, Park im. Płk
Jana Szypowskiego „Leśnika”
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona w zakresie zabudowy od strony ul. Ossowskiej
Rozszerzono tereny sportowo-rekreacyjne od strony ul. Grochowskiej. Nie przewidziano zwiększenia
zabudowy od strony ul. Ossowskiej, z wyjątkiem terenu C3.2. Pozostawiono jak najwięcej terenów wewnątrz
parku przeznaczonych na cele rekreacyjno-parkowe.
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UWAGA NR 40.
Data wpływu uwagi: 4.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: uwaga zbiorowa podpisana przez 7 osób;
osoba do kontaktu: Małgorzata Mularczyk
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 39.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 39.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 39.
UWAGA NR 41.
Data wpływu uwagi: 4.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: Grażyna Radkowska
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 39.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 39.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 39.
UWAGA NR 42.
Data wpływu uwagi: 4.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: uwaga zbiorowa podpisana przez 4 osób;
osoba do kontaktu: Małgorzata Mularczyk
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 39.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 39.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 39.
UWAGA NR 43.
Data wpływu uwagi: 4.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: uwaga zbiorowa podpisana przez 10 osób;
osoba do kontaktu: Małgorzata Mularczyk
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 39.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 39.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 39.
UWAGA NR 44.
Data wpływu uwagi: 4.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: uwaga zbiorowa podpisana przez 11 osób;
osoba do kontaktu: Małgorzata Mularczyk
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 39.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 39.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 39.
UWAGA NR 45.
Data wpływu uwagi: 4.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: Tomasz Szczepański
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 39.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 39.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 39.
UWAGA NR 46.
Data wpływu uwagi: 30.04 2012
Uwaga zgłoszona przez: Piotr Matecki
Treść uwagi: 1. Wniosek o uzupełnienie pierzei zabudowy wzdłuż ul. Grochowskiej oraz o uzupełnienie
pierzei 7KDL o budynek mieszkalny.
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Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: C4.2 ZPo
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
W planie przewidziano zabudowę usługową na terenie działki 13/14 i 14/14 od strony ul. Grochowskiej na
terenie C4.4. Nie należy przewidywać dalszego dogęszczania zabudowy w rejonie istniejącego osiedla
wielorodzinnego Ostrobramska.
UWAGA NR 47.
Data wpływu uwagi: 30.04 2012
Uwaga zgłoszona przez: Ewa Siwicka
Treść uwagi: 1. Wniosek o wprowadzenie nowej zabudowy na działce 14/13 usytuowanej wzdłuż
projektowanej drogi 7KDL do ul. Witolińskiej i wzdłuż ul. Witolińskiej.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: C4.2 ZPo
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
W planie przewidziano zabudowę usługową na terenie działki 13/14 od strony ul. Grochowskiej na terenie
C4.4. Nie należy przewidywać dalszego dogęszczania zabudowy w rejonie istniejącego osiedla
wielorodzinnego Ostrobramska.
UWAGA NR 48.
Data wpływu uwagi: 30.04 2012
Uwaga zgłoszona przez: Leszek Siwicki
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 46.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 46.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 46.
UWAGA NR 49.
Data wpływu uwagi: 30.04 2012
Uwaga zgłoszona przez: Eliza Chrzan
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 46.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 46.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 46.
UWAGA NR 50.
Data wpływu uwagi: 4.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: Witold Łagowski
Treść uwagi: 1. Sprzeciw wobec ograniczaniu możliwości inwestycyjnych na dz. ew. nr 56 z obr. 3-04-14.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: C3.3 ZP/UK
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Działka jest położona na obszarze przeznaczonym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
pod zieleń urządzoną ZP. Projekt planu jest zgodny ze Studium Miasta, przy czym dopuszczone jest
lokalizowanie zabudowy usługowej o funkcjach kultury, z dopuszczeniem jako uzupełniającej funkcji biur,
oświaty i gastronomii.
UWAGA NR 51.
Data wpływu uwagi: 4.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: Aleksandra Palamba
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 25.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 25.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 25.
UWAGA NR 52.
Data wpływu uwagi: 2.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: Limocars
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 8.
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Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 8.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 8.
UWAGA NR 53.
Data wpływu uwagi: 4.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: Eugenia Czajka
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 25.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 25.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 25.
UWAGA NR 54.
Data wpływu uwagi: 4.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: Elżbieta Stępień
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 25.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 25.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 25.
UWAGA NR 55.
Data wpływu uwagi: 4.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: Iwona Borkowska
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 25.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 25.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 25.
UWAGA NR 56.
Data wpływu uwagi: 4.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: FIZ-BUD Sp. z o.o.
Treść uwagi: 1. Wniosek o zmianę intensywności zabudowy dla nieruchomości Grochowska 152 z 2,5 i 5,5.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: B1.1 MW(U)
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona w zakresie określania intensywności bez ograniczeń lub intensywności 5,5.
Uwzględniona częściowo poprzez zwiększenie intensywności do 3,0.
Uwzględniona częściowo poprzez zwiększenie pow. zabudowy do 75%.
W związku z przyjętymi parametrami zabudowy dla terenów położonych przy ul. Grochowskiej zasadne jest
zwiększenie intensywności zabudowy do 3,0 dla nieruchomości i nieruchomości sąsiadujących oraz
powierzchni zabudowy do 75%.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
intensywności zabudowy brutto na obszarze miejskim powinna się kształtować na poziomie 1,5, w związku z
powyższym nie należy nadmiernie zwiększać intensywności zabudowy netto w planie oraz powierzchni
zabudowanej.
Treść uwagi: 2. Wniosek o zmianę maksymalnej powierzchni zabudowy dla nieruchomości Grochowska 152
do poziomu 85%.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: B1.1 MW(U)
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona w zakresie zwiększenia pow. zabudowy do 85%.
Treść uwagi: 3. Wniosek o zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy do 30m i 7 kondygnacji.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: B1.1 MW(U)
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Maksymalna wysokość zabudowy została dostosowana do skali zabudowy wzdłuż ul. Grochowskiej. Obecnie
na działce znajduje się budynek 4 kondygnacyjny. Plan dopuszcza zabudowę wysokości 20m (6 kondygnacji).
Treść uwagi: 4. Problem: Określenie na rysunku planu terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych niespójnych z
tekstem planu.
Wniosek o nienarzucanie sposobu zagospodarowania działki.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: B1.1 MW(U)
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona w zakresie rezygnacji z podwórka.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 177 –

Poz. 1272

Uwzględniona w części poprzez zmniejszenie terenu podwórka bez zabudowy.
Intencją planu jest zachowanie wewnątrz kwartałów dziedzińców – podwórek niezabudowanych zgodnie ze
stanem istniejącym, które pełniłyby np. funkcje zieleni lub rekreacji.
W planie uściślono przeznaczenie podwórek jako terenów wyłączonych z zabudowy. Zmniejszono
powierzchnię terenu podwórka wyłączonego z zabudowy tak aby nie zajmował on więcej niż 25% działki
budowlanej.
Treść uwagi: 5. Wniosek o określenie sposobu zagospodarowania wnętrza kwartału zabudową, a nie terenami
zielonymi.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: B1.1 MW(U)
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona w zakresie rezygnacji z podwórka.
Uwzględniona w części poprzez zmniejszenie terenu podwórka bez zabudowy.
Intencją planu jest zachowanie wewnątrz kwartałów dziedzińców – podwórek niezabudowanych zgodnie ze
stanem istniejącym, które pełniłyby np. funkcje zieleni lub rekreacji.
W planie uściślono przeznaczenie podwórek jako terenów wyłączonych z zabudowy. Zmniejszono
powierzchnię terenu podwórka wyłączonego z zabudowy tak aby nie zajmował on więcej niż 25% działki
budowlanej.
UWAGA NR 57.
Data wpływu uwagi: 4.05.2012
Uwaga zgłoszona przez: Maria Ferenc
Treść uwagi: 1. Wniosek o wprowadzenie dla wszystkich budynków wymienionych w § 9 zakazu
termomodernizacji fasad poprzez docieplenie elewacji od zewnątrz za wyjątkiem użycia farb
termoizolacyjnych; termomodernizacja możliwa m. in. poprzez docieplenie dachu, wymianę stolarki i
eliminację mostków cieplnych.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: tekst planu
Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniona.
Projekt planu wprowadza ustalenia dotyczące ochrony istniejących zachowanych elementów zabudowy
zabytkowej.
UWAGA NR 58.
Data wpływu uwagi: 4.05.2012
Uwaga zgłoszona przez: Anna Palomba
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 25.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 25.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 25.
UWAGA NR 59.
Data wpływu uwagi: 2.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: Małgorzata Wencel
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 25.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 25.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 25.
UWAGA NR 60.
Data wpływu uwagi: 2.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: Piotr Pochrzęst
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 8.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 8.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 8.
UWAGA NR 61.
Data wpływu uwagi: 2.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: Piotr Pochrzęst
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Treść uwagi: Jak w uwadze nr 7.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 7.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 7.
UWAGA NR 62.
Data wpływu uwagi: 2.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: Magdalena Włodarczyk
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 8.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 8.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 8.
UWAGA NR 63.
Data wpływu uwagi: 2.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: Magdalena Włodarczyk
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 47.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 47.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 47.
UWAGA NR 64.
Data wpływu uwagi: 2.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: Magdalena Włodarczyk
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 7.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 7.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 7.
UWAGA NR 65.
Data wpływu uwagi: 24.04 2012
Uwaga zgłoszona przez: Marcin Kurek
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 10.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 10.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 10.
UWAGA NR 66.
Data wpływu uwagi: 2.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: Piotr Pochrzęst
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 46.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 46.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 46.
UWAGA NR 67.
Data wpływu uwagi: 2.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: Limocars
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 47.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 47.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 47.
UWAGA NR 68.
Data wpływu uwagi: 2.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: Limocars
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 7.
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Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 7.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 7.
UWAGA NR 69.
Data wpływu uwagi: 27.04 2012
Uwaga zgłoszona przez: Samorząd Mieszkańców Osiedla Grochów Północny
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 18.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 18.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 18.
UWAGA NR 70.
Data wpływu uwagi: 4.05. 2012
Uwaga zgłoszona przez: Joanna Szczerbetko
Treść uwagi: Jak w uwadze nr 25.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga / oznaczenie nieruchomości: Jak w uwadze
nr 25.
Rozstrzygnięcie: Jak w uwadze nr 25.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXV/1938/2014
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru po
północnej i południowej stronie ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału
Kawęczyńskiego część I 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 obszaru po północnej i
południowej stronie ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego część I
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych m.st. Warszawy:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ul.
Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego część I obejmuje tereny
istniejących osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych z usługami, tereny usługowe: bazar Szembeka wraz z
halą położone w rejonie skrzyżowania ul. Grochowskiej z ul. Zamieniecką, tereny warsztatów oraz salonów
samochodowych głównie po południowej stronie ul. Grochowskiej. Obszar objęty planem ma ukształtowaną
sieć uliczną, tereny są uzbrojone, a na terenach zabudowy wielorodzinnej znajdują się usługi służące obsłudze
mieszkańców tj. szkoła muzyczna, ośrodki kultury, obiekty sportowe, urząd pracy, komenda policji.
Ukształtowane są również tereny zieleni – Park im. J. Szypowskiego „Leśnika”, tereny zieleni przy Kanale
Kawęczyńskim oraz lokalne zieleńce.
Nowe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą obejmowały:
- przedłużenie istniejącej linii tramwajowej w ul. Grochowskiej na wschód do węzła przy ul. Marsa;
- budowę Trasy Olszynki Grochowskiej – ulicy głównej ruchu przyspieszonego;
- realizację wyznaczonych w planie nowych publicznych dróg;
- przebudowy, modernizacje lub remonty istniejących dróg publicznych: ulic, ciągów pieszych, wyznaczeniu
miejsc parkingowych (drogi publiczne na terenie planu mają kategorie wojewódzkie, powiatowe lub gminne i
pozostają w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich lub Urzędu Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy);
- budowę kładki nad ul. Grochowską na wysokości parku im. J. Szypowskiego „Leśnika”;
- budowa ścieżek rowerowych w ulicach: Grochowskiej, Chłopickiego, Majdańskiej, Wspólna Droga,
Garwolińskiej, Olszynki Grochowskiej, Mlądzkiej, Podolskiej i Trasie Olszynki Grochowskiej;
- przebudowę, remont lub budowę odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będących w zarządzie
MPWIK.
Uzupełnienia zabudowy mieszkaniowej przewidziane są przede wszystkim na terenach w północno-wschodniej
części planu w rejonie ul. Roztockiej i ul. Koprzywiańskiej, natomiast zabudowy usługowej na terenach po
południowej stronie ul. Grochowskiej.
Na pozostałych obszarach plan ma przeważnie charakter porządkujący i ochronny w stosunku do istniejącego
porządku przestrzennego, co osiągnięto poprzez wyznaczenie podział obszaru planu na: tereny zabudowane lub
przewidziane pod zabudowę, w szczególności zespoły zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz tereny
zieleni i tereny podwórek stanowiące system terenów otwartych nie podlegających zabudowie.
Podstawą prawną realizacji zadań własnych Miasta, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego są zapisy:
a) Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku. (Uchwała Nr LXII/1789/2005 Rady Miasta
Stołecznego Warszawy z dnia 24 listopada 2005 roku):
- Cel operacyjny 1.5. – dotyczy zapewnienia wysokiej jakości usług infrastrukturalnych; program 1.5.1 dotyczy
usprawnienia systemu wodociągowo – kanalizacyjnego.
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- Cel operacyjny 1.6. – dotyczy zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się w mieście osób i
towarów; program 1.6.1 dotyczy rozwoju systemu drogowego m.st. Warszawy, a program 1.6.2 rozwoju
systemu transportu publicznego.
b) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy, uchwalone uchwałą
nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 października 2006 r., które dla terenów objętych
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustala funkcje: mieszkaniową, zieleni urządzonej i
usługową oraz funkcję dróg i ulic publicznych klasy głównej i zbiorczej.
Przewidziane w planie inwestycje mogą być realizowane w różnych formach organizacyjno - prawnych np.
poprzez powołanie jednostek organizacyjnych, działających na zasadach partnerstwa publiczno - prywatnego,
zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z dnia 6 września
2005 r. Nr 169, poz. 1420).
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej mogą być realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne,
takie jak Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji oraz inne przedsiębiorstwa (spółki) realizujące ww. zadania.
II. Zasady finansowania zadań należących do zadań własnych m. st. Warszawy.
Z opracowanej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prognozy skutków finansowych
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie
ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego wynika, że suma
prognozowanych wpływów dla przyjętego okresu prognozy 10 lat wyniesie ok. 122,7 mln. zł, natomiast
skumulowany bilans skutków finansowych planu jest dodatni i wynosi ok. 92,5 mln. zł. Zgodnie z ustawą o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prognoza skutków finansowych uchwalenia planu została
sporządzona w 2006 roku oraz zaktualizowanej w listopadzie 2011 roku.
Dodatni wynik skumulowanego bilansu skutków finansowych jest rezultatem istniejącego wysokiego stopnia
wyposażenia w infrastrukturę techniczną w obszarze przedmiotowego terenu. Jednocześnie duży udział
gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste dostarcza znaczne wpływy tytułem opłat rocznych
Mając na uwadze powyższe, miasto powinno generować duże wpływy z podatków od nieruchomości (średnio
ok. 3,8 mln zł rocznie), jak również z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego (średnio ok. 8,4 mln zł
rocznie).
Dodatni
bilans
prognozy
wskazuje
na
możliwość
pokrycia
kosztów
związanych
z realizacją infrastruktury technicznej, budowy bądź przebudowy części ulic, urządzeniem terenów publicznych
– łącznie prognozowane wydatki ok. 29 mln zł (średnio ok. 3 mln zł rocznie).
Należy zauważyć, że koszty realizacji fragmentu planowanej Trasy Olszynki Grochowskiej wraz ze
skrzyżowaniem dwupoziomowym z ul. Grochowską nie są wynikiem decyzji planistycznej wynikającej z planu
obszaru po północnej i południowej stronie ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału
Kawęczyńskiego - inwestycja o charakterze ponadlokalnym.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej m. st. Warszawy na lata 2014 – 2042 przewidziano następujące
inwestycje:
- budowę ul. Sulejkowskiej na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej w latach 2013 – 2014
przewidywany koszt 930 000 zł,
- przebudowę ul. Bitwy Grochowskiej w latach 2013 - 2014 przewidywany koszt 270 tys. zł,
- budowę ul. Mlądzkiej w latach 2015 - 2016 przewidywany koszt 1 100 tys. zł,
- przebudowę ul. Trembowelskiej w latach 2013 - 2014 przewidywany koszt 830 tys. zł,
- modernizację parku "Leśnika" w latach 2014 - 2015 przewidywany koszt 1 300 tys. zł.
Zasady finansowania w/w inwestycji odbywać się będą zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych
poprzez wydatki inwestycyjne z budżetu miasta zgodnie z uchwałami budżetowymi.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska

