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UCHWAŁA Nr LVII/1710/2009 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 18 czerwca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowca. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.), w zwiņzku z nr XXXVI/ 
797/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z 
dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie przystņpienia 
do sporzņdzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru Rakowca oraz 
stwierdzajņc zgodnośń z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego m.st. Warszawy przyjňtego 
uchwałņ Rady m.st. Warszawy nr LXXXII/2746/ 
2006 z dnia 10 października 2006r. - Rada m.st. 
Warszawy uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1. 

Zakres obowiņzywania planu. 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru Rakowca, obejmuje obszar, któ-
rego granice wyznaczajņ: 

1) od północy: północna linia rozgraniczajņca 
ul. Ksiňcia Trojdena na odcinku 
od północno-zachodniej linii rozgraniczajņ-
cej ul. Adolfa Pawińskiego do granicy po-
miňdzy dzielnicami Ochota i Mokotów; 

2) od południa: granica pomiňdzy dzielnicami 
Ochota i Włochy na odcinku od granicy 
pomiňdzy dzielnicami Ochota i Mokotów do 
południowo-wschodniej linii rozgraniczajņ-
cej ul. Grójeckiej; 

3) od zachodu: południowo-wschodnia linia 
rozgraniczajņca ul. Grójeckiej na odcinku od 
granicy pomiňdzy dzielnicami Ochota i Wło-
chy do północno-wschodniej linii rozgrani-
czajņcej ul. Władysława Korotyńskiego, pół-
nocno-wschodnia linia rozgraniczajņca ul. 
Korotyńskiego na odcinku od południowo-
wschodniej linii rozgraniczajņcej ul. Grójec-
kiej do północno-zachodniej linii rozgrani-
czajņcej ul. Pawińskiego, północno-
zachodnia linia rozgraniczajņca ul. Adolfa 
Pawińskiego na odcinku od północno-

wschodniej linii rozgraniczajņcej ul. Włady-
sława Korotyńskiego do północnej linii roz-
graniczajņcej ul. Ksiňcia Trojdena; 

4) od wschodu: granica pomiňdzy dzielnicami 
Ochota i Mokotów na odcinku od północnej 
linii rozgraniczajņcej ul. Ksiňcia Trojdena do 
granicy pomiňdzy dzielnicami Ochota i Wło-
chy. 

2. Granice obszaru planu, o których mowa w 
ust. 1 pokazano na rysunku planu sporzņdzo-
nym w skali 1:1000, stanowiņcym załņcznik 
graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Załņcznikami do uchwały sņ: 

1) rozstrzygniňcie w sprawie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, stanowiņce załņcz-
nik nr 2; 

2) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należņ do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, stanowiņce za-
łņcznik nr 3. 

4. Plan zawiera ustalenia merytoryczne dotyczņ-
ce: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czajņcych tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagań wynikajņcych z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych; 

6) parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów 
i wskaźniki intensywności zabudowy oraz 
procentowe wskaźniki terenów biologicz-
nie czynnych; 
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7) granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegajņcych ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrňbnych 
przepisów; 

8) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości objňtych pla-
nem; 

9) szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich użyt-
kowaniu, w tym zakazu zabudowy; 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

11) sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i użytkowania 
terenów; 

12) stawek procentowych służņcych naliczaniu 
opłaty zwiņzanej ze wzrostem wartości 
nieruchomości. 

§ 2. 

1. Ilekroń w dalszych przepisach uchwały jest 
mowa o: 

1) dominancie przestrzennej – należy przez to 
rozumień obiekt budowlany wyróżniajņcy 
siň w stosunku do otaczajņcej zabudowy 
lub zagospodarowania terenu ekspono-
wanym usytuowaniem, gabarytami, jako-
ściņ rozwiņzań architektonicznych oraz de-
talu architektonicznego lub publicznņ 
funkcjņ; 

2) działce budowlanej – należy przez to ro-
zumień działkň budowlanņ, o której mowa 
w art. 2, pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

3) głównych miejscach i przestrzeniach pu-
blicznych – należy przez to rozumień miej-
sca i przestrzenie publiczne wskazane w 
planie, jako ważniejsze w strukturze prze-
strzennej obszaru i wymagajņce szczegól-
nego opracowania posadzek, obiektów 
małej architektury, układu zieleni miejskiej 
oraz elewacji budynków tworzņcych ich 
pierzeje; 

4) kiosku – należy przez to rozumień obiekt 
budowlany o funkcji handlowej lub han-
dlowo-usługowej, posiadajņcy maksymal-
nie jednņ kondygnacjň nadziemnņ, o wy-
sokości nie wiňkszej niż 3,5m i o po-
wierzchni użytkowej nie wiňkszej niż 15m2; 

5) maksymalnej długości elewacji frontowej 
budynku – należy przez to rozumień naj-

wiňkszy, nieprzekraczalny wymiar pozio-
my elewacji budynku wyrażony w me-
trach, mierzony miňdzy skrajnymi narożni-
kami budynku; 

6) maksymalnej liczbie kondygnacji – należy 
przez to rozumień najwiňkszņ, nieprzekra-
czalnņ liczbň kondygnacji użytkowych 
nadziemnych budynku; 

7) maksymalnej powierzchni zabudowy na 
działce budowlanej – należy przez to ro-
zumień najwiňkszņ nieprzekraczalnņ war-
tośń procentowņ stosunku powierzchni za-
jňtej przez wszystkie budynki zlokalizowa-
ne na działce budowlanej w stanie wykoń-
czonym, bez tarasów, bez schodów ze-
wnňtrznych, bez ramp i podjazdów, oraz 
bez czňści podziemnych budynków nie 
wystajņcych ponad poziom terenu, do cał-
kowitej powierzchni działki budowlanej; 

8) maksymalnej wysokości budynków – na-
leży przez to rozumień najwiňkszy, nie-
przekraczalny wymiar pionowy budynku 
(w metrach) mierzony od poziomu terenu 
przy najniżej położonym wejściu do bu-
dynku do najwyżej położonej krawňdzi da-
chu; 

9) miejscach i przestrzeniach publicznych – 
należy przez to rozumień istniejņcy lub 
projektowany w ramach planu system 
przestrzeni ogólnodostňpnych dla wszyst-
kich użytkowników obszaru objňtego pla-
nem; 

10) minimalnym wskaźniku powierzchni bio-
logicznie czynnej – należy przez to rozu-
mień najmniejszy procentowy udział po-
wierzchni biologicznie czynnej na działce 
budowlanej; 

11) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – na-
leży przez to rozumień wyznaczone na te-
renie linie określajņce najmniejszņ do-
puszczalnņ odległośń, w jakiej może byń 
usytuowany budynek w stosunku do linii 
rozgraniczajņcej ulicy, linii rozgraniczajņcej 
alei pieszej, linii rozgraniczajņcej placu, li-
nii rozgraniczajņcej innego terenu, wnňtrza 
podwórka lub innych obiektów i urzņdzeń; 
bez uwzglňdniania: balkonów, loggii, we-
rand, wykuszy, okapów i nadwieszeń wy-
stajņcych poza obrys budynku nie wiňcej 
niż 1,5m; linie zabudowy nie odnoszņ siň 
do schodów zewnňtrznych i ramp przy 
wejściach do budynków; 

12) obiektach lub budynkach tymczasowych – 
należy przez to rozumień obiekty budow-
lane przeznaczone do czasowego użytko-
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wania w okresie krótszym od ich trwałości 
technicznej, przewidziane do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiek-
ty budowlane nie połņczone trwale z grun-
tem, z wyjņtkiem obiektów i budynków 
towarzyszņcych budowie lokalizowanych 
na czas nie dłuższy niż czas budowy; 

13) obowiņzujņcych liniach zabudowy – należy 
przez to rozumień wyznaczone na terenie 
linie usytuowania zewnňtrznej, najbliższej 
w stosunku do linii rozgraniczajņcej terenu 
ściany budynku, bez uwzglňdniania: bal-
konów, loggii, werand, wykuszy, okapów i 
nadwieszeń wystajņcych poza obrys bu-
dynku nie wiňcej niż 1,5m; linie zabudowy 
nie odnoszņ siň do schodów zewnňtrznych 
i ramp przy wejściach do budynków; 

14) obszarze planu – należy przez to rozumień 
obszar objňty planem w granicach przed-
stawionych na rysunku planu; 

15) osi kompozycyjnej - należy przez to rozu-
mień wyobrażalnņ prostņ biegnņcņ przez 
środek jakiegoś układu elementów prze-
strzennych; 

16) osi widokowej – należy przez to rozumień 
wyobrażalnņ prostņ kierujņcņ wzrok na 
charakterystyczne elementy zagospoda-
rowania terenu lub terenów; 

17) powierzchni biologicznie czynnej – należy 
przez to rozumień grunt rodzimy oraz wo-
dň powierzchniowņ na terenie działki bu-
dowlanej, a także 50% sumy powierzchni 
tarasów i stropodachów o powierzchni nie 
mniejszej niż 10m2 urzņdzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podłożu zapew-
niajņcym im naturalnņ wegetacjň; 

18) przepisach szczególnych lub odrňbnych – 
należy przez to rozumień inne przepisy po-
za ustawņ o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym; 

19) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy 
przez to rozumień przeznaczenie inne niż 
podstawowe, dopuszczone na terenie 
działki budowlanej albo na terenie bez 
prawa zabudowy na warunkach określo-
nych planem; przy czym powierzchnia 
użytkowa obiektów o przeznaczeniu do-
puszczalnym nie może byń wiňksza niż 
40% powierzchni użytkowej wszystkich 
obiektów na działce budowlanej chyba, że 
ustalenia planu stanowiņ inaczej; 

20) przeznaczeniu podstawowym – należy 
przez to rozumień ustalone w planie prze-
znaczenie przeważajņce na terenie działki 

budowlanej albo na terenie bez prawa za-
budowy; przy czym powierzchnia użytko-
wa obiektów o przeznaczeniu podstawo-
wym nie może byń mniejsza niż 60% po-
wierzchni użytkowej wszystkich obiektów 
na działce budowlanej; 

21) przeznaczeniu terenu lub obiektu – należy 
przez to rozumień kategorie przeznaczenia 
terenu, w tym mieszczņce siň w danym 
przeznaczeniu funkcje obiektu, które sņ 
dopuszczone na danym terenie lub w 
obiekcie; w planie określa siň przeznacze-
nie podstawowe i przeznaczenie dopusz-
czalne;) 

22) reklamie – należy przez to rozumień nośnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie wraz z elementami kon-
strukcyjnymi i zamocowaniami, umiesz-
czony w polu widzenia użytkowników ulic, 
placów lub innych przestrzeni publicznych, 
nie bňdņcy znakiem w rozumieniu przepi-
sów o znakach i sygnałach, znakiem in-
formujņcym o obiektach użyteczności pu-
blicznej ustawianym przez gminň oraz 
elementem Miejskiego Systemu Informa-
cji; w szczególności reklamy obejmujņ ta-
blice reklamowe i reklamy remontowe; 

23) reklamie remontowej – należy przez to ro-
zumień siatki okrywajņce rusztowanie bu-
dowlane, dopuszczone do stosowania wy-
łņcznie w trakcie formalnie prowadzonych 
robót budowlanych; 

24) słupie ogłoszeniowym – należy przez to 
rozumień słup w formie walca o średnicy 
od 120 do 150cm, wysokości od 270 do 
440cm i powierzchni ekspozycyjnej do 
8,4m2 służņcy do umieszczania materiałów 
promocyjno – informacyjnych o impre-
zach (wydarzeniach) kulturalnych, oświa-
towych lub edukacyjnych oraz o patronach 
i sponsorach imprezy; 

25) szyldzie – należy przez to rozumień ze-
wnňtrzne oznaczenie stałego miejsca wy-
konywania przez przedsiňbiorcň działalno-
ści gospodarczej, mogņce zawierań: ozna-
czenie przedsiňbiorcy - firmň lub nazwň 
przedsiňbiorcy ze wskazaniem formy 
prawnej, a w wypadku osoby fizycznej - 
imiň i nazwisko przedsiňbiorcy oraz na-
zwň, pod którņ wykonuje działalnośń go-
spodarczņ, oraz zwiňzłe określenie przed-
miotu wykonywanej działalności gospo-
darczej; w tym także szyldy semaforowe i 
zwiastuny szyldów; 
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26) szyldzie semaforowym – należy przez to 
rozumień szyld zamocowany do ściany 
budynku z płaszczyznņ umieszczanņ pod 
kņtem do płaszczyzny ściany budynku; 

27) tablicy reklamowej – należy przez to ro-
zumień wydzielone na nośniku lub obiek-
cie płaszczyzny, na której sņ naklejane lub 
mocowane plakaty reklamowe; 

28) terenie – należy przez to rozumień frag-
ment obszaru planu o określonym prze-
znaczeniu podstawowym i dopuszczalnym 
oraz o określonych zasadach zagospoda-
rowania, wydzielony na rysunku planu li-
niami rozgraniczajņcymi; 

29) uchwale – należy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru Rakowca, o ile z treści 
przepisu nie wynika inaczej; 

30) urzņdzeniach infrastruktury technicznej – 
należy przez to rozumień zlokalizowane 
pod ziemiņ, na ziemi albo nad ziemiņ 
przewody lub urzņdzenia wodociņgowe, 
kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, 
gazowe i telekomunikacyjne, z wyłņcze-
niem przyłņczy do budynków; 

31) usługach – należy przez to rozumień obiek-
ty wolnostojņce lub lokale użytkowe wbu-
dowane, w których prowadzona jest dzia-
łalnośń służņca zaspokajaniu potrzeb lud-
ności, nie zwiņzana z wytwarzaniem dóbr 
materialnych metodami przemysłowymi, z 
wykluczeniem obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży wiňkszej niż 
2000m2; przy czym prowadzona działal-
nośń nie może powodowań przekroczenia 
dopuszczalnych standardów jakości śro-
dowiska poza terenem, na którym jest 
prowadzona ta działalnośń; 

32) usługach w parterach budynków – należy 
przez to rozumień lokale usługowe zlokali-
zowane w parterze lub w dwóch najniż-
szych nadziemnych kondygnacjach bu-
dynków, dostňpne od ulicy, placu, alei 
pieszej lub terenu drogi wewnňtrznej; 

33) wskaźniku maksymalnej intensywności 
zabudowy na działce budowlanej – należy 
przez to rozumień najwiňkszņ nieprzekra-
czalnņ wartośń stosunku powierzchni cał-
kowitej wszystkich kondygnacji nadziem-
nych wszystkich budynków istniejņcych i 
lokalizowanych na działce budowlanej do 
powierzchni całkowitej działki budowlanej; 

34) zanieczyszczeniach – należy przez to ro-
zumień zanieczyszczenia, o których mowa 
w art. 3, pkt 49 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. Prawo ochrony środowiska; 

35) zwiastunie szyldu – należy przez to rozu-
mień zewnňtrzne oznaczenie stałego miej-
sca wykonywania przez przedsiňbiorcň 
działalności gospodarczej, umieszczane 
poza nieruchomościņ, na której ta działal-
nośń jest wykonywana; zwiastun szyldu 
może zawierań informacjň kierujņcņ do 
siedziby firmy i może byń umieszczony 
poza miejscem prowadzenia działalności, 
ale nie dalej niż 100m (liczone wzdłuż dro-
gi dojścia). 

2. W odniesieniu do innych określeń użytych w 
planie i nie ujňtych w § 2, ust. 1, należy stoso-
wań definicje zgodne z obowiņzujņcymi przepi-
sami szczególnymi. 

§ 3. 

1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu sņ obowiņzujņcymi jego ustaleniami: 

1) granica obszaru objňtego planem miej-
scowym; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-
spodarowania 

3) podziały wewnňtrzne terenów komunika-
cji; 

4) obowiņzujņce linie zabudowy; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

6) oznaczenia literowo – cyfrowe terenów, w 
tym przeznaczenie terenów; 

7) osie kompozycyjne; 

8) osie widokowe; 

9) pierzeje usługowe; 

10) dominanty przestrzenne; 

11) pomniki, rzeźby, kapliczki; 

12) przebieg głównych alejek parkowych; 

13) place i miejsca wymagajņce specjalnego 
opracowania posadzki; 

14) istniejņca zabudowa do likwidacji (w pasie 
projektowanej Trasy NS); 

15) istniejņce i projektowane szpalery drzew w 
przestrzeniach publicznych; 

16) istniejņce i projektowane szpalery drzew 
wewnņtrz kwartałów; 
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17) zbiorniki i cieki wodne; 

18) tereny zieleni i urzņdzeń rekreacyjnych 
wewnņtrz kwartałów; 

19) granice stref ochrony konserwatorskiej 
wybranych parametrów układu urbani-
stycznego; 

20) granica obszaru stanowiņcego dobro kul-
tury współczesnej; 

21) budynki do zachowania objňte ochronņ w 
planie; 

22) budynki wpisane do ewidencji zabytków; 

23) parkingi w poziomie terenu; 

24) istniejņce parkingi w poziomie terenu i ze-
społy garaży proponowane do przekształ-
cenia w parkingi 2-poziomowe; 

25) parkingi podziemne w kwartałach; 

26) wydzielone ścieżki rowerowe; 

27) tunele; 

28) bezkolizyjne przejścia dla pieszych; 

29) istniejņca linia elektroenergetyczna wyso-
kiego napiňcia do skablowania oraz strefa 
uciņżliwości; 

30) poziome ekrany akustyczne; 

31) pionowe ekrany akustyczne. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 1 majņ charakter informa-
cyjny. 

§ 4. 

Przeznaczenie terenów 

1. Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospoda-
rowania dla fragmentów obszaru planu wy-
dzielonych za pomocņ linii rozgraniczajņcych 
i oznaczonych symbolem literowym oraz ko-
lejnym numerem, zwanych dalej terenami. 

2. Ustala siň przeznaczenie terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych 
symbolem MN: 

1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnic-
two jednorodzinne; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z za-
kresu handlu detalicznego (za wyjņtkiem 
stacji paliw), biur, administracji, obsługi 
finansowej, rzemiosła (za wyjņtkiem 
warsztatów samochodowych), kultury, tu-
rystyki, gastronomii, zdrowia, oświaty, 
poczty i telekomunikacji wyłņcznie w for-
mie lokali usługowych wydzielonych w 
budynkach mieszkalnych; 

3) zakazuje siň lokalizowania funkcji innych 
niż określone w pkt 1 i 2; w szczególności 
zakazuje siň lokalizowania zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz stacji 
paliw, warsztatów samochodowych, stacji 
obsługi pojazdów, myjni, domów pogrze-
bowych; 

4) zakazuje siň lokalizowania obiektów i bu-
dynków tymczasowych; 

5) w zakresie ochrony przed hałasem, o któ-
rej mowa w przepisach szczególnych zali-
cza siň tereny MN do terenów przeznaczo-
nych pod zabudowň mieszkaniowņ. 

3. Ustala siň przeznaczenie terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych 
symbolem MW: 

1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnic-
two wielorodzinne; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z za-
kresu handlu detalicznego (za wyjņtkiem 
stacji paliw), biur, administracji, obsługi 
finansowej, rzemiosła (za wyjņtkiem 
warsztatów samochodowych), kultury, tu-
rystyki, gastronomii, zdrowia, oświaty, 
poczty i telekomunikacji wyłņcznie w for-
mie lokali usługowych wydzielonych w 
parterach budynków mieszkalnych, chyba, 
że ustalenia szczegółowe stanowiņ inaczej; 
ustalenie nie dotyczy istniejņcych lokali i 
obiektów usługowych; 

3) zakazuje siň lokalizowania funkcji innych 
niż określone w pkt 1 i 2; w szczególności 
zakazuje siň lokalizowania zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz stacji 
paliw, warsztatów samochodowych, stacji 
obsługi pojazdów, myjni, domów pogrze-
bowych; 

4) w zakresie ochrony przed hałasem, o któ-
rej mowa w przepisach szczególnych zali-
cza siň tereny MW do terenów przezna-
czonych pod zabudowň mieszkaniowņ. 

4. Ustala siň przeznaczenie terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami 
oznaczonych symbolem MW(U): 

1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnic-
two wielorodzinne oraz usługi z zakresu 
handlu detalicznego (za wyjņtkiem stacji 
paliw), gastronomii, sportu i rekreacji, kul-
tury oraz obiekty zamieszkania zbiorowe-
go z zakresu hoteli i pensjonatów; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z za-
kresu rzemiosła (za wyjņtkiem warsztatów 
samochodowych), biur, obsługi finanso-
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wej, turystyki, zdrowia, oświaty, poczty i 
telekomunikacji wyłņcznie w formie lokali 
usługowych wydzielonych w parterach 
budynków mieszkalnych; 

3) zakazuje siň lokalizowania funkcji innych 
niż określone w pkt 1 i 2; w szczególności 
zakazuje siň lokalizowania zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz stacji 
paliw, warsztatów samochodowych, stacji 
obsługi pojazdów, myjni, domów pogrze-
bowych; 

4) w zakresie ochrony przed hałasem, o któ-
rej mowa w przepisach szczególnych zali-
cza siň tereny MW(U) do terenów przezna-
czonych pod zabudowň mieszkaniowņ. 

5. Ustala siň przeznaczenie terenów usług i za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
U/MW: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi z za-
kresu handlu detalicznego (za wyjņtkiem 
stacji paliw), gastronomii, biur, sportu i 
rekreacji, kultury, rzemiosła (za wyjņtkiem 
warsztatów samochodowych), obsługi fi-
nansowej, turystyki, zdrowia, oświaty, 
poczty i telekomunikacji oraz obiekty za-
mieszkania zbiorowego z zakresu hoteli i 
pensjonatów; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: mieszkalnic-
two wielorodzinne; 

3) zakazuje siň lokalizowania funkcji innych 
niż określone w pkt 1 i 2; w szczególności 
zakazuje siň lokalizowania zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz stacji 
paliw, warsztatów samochodowych, stacji 
obsługi pojazdów, myjni, domów pogrze-
bowych; 

4) w zakresie ochrony przed hałasem, o któ-
rej mowa w przepisach szczególnych zali-
cza siň tereny U/MW do terenów przezna-
czonych na cele mieszkaniowo - usługo-
we. 

6. Ustala siň przeznaczenie terenów usług han-
dlu i biur oznaczonych symbolem U-HB: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi z za-
kresu handlu detalicznego (za wyjņtkiem 
stacji paliw), obsługi finansowej, biur, 
administracji, turystyki; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z za-
kresu gastronomii, rzemiosła (za wyjņt-
kiem warsztatów samochodowych), kultu-
ry, rozrywki, zdrowia, sportu i rekreacji, 
oświaty, opieki społecznej i socjalnej, 
poczty i telekomunikacji; 

3) zakazuje siň lokalizowania funkcji innych 
niż określone w pkt 1 i 2; w szczególności 
zakazuje siň lokalizowania zabudowy 
mieszkaniowej (ustalenie nie dotyczy po-
koi gościnnych i pomieszczeń mieszkal-
nych służbowych) oraz stacji paliw, warsz-
tatów samochodowych, stacji obsługi po-
jazdów, myjni, domów pogrzebowych, 
chyba, że ustalenia szczegółowe stanowiņ 
inaczej; 

4) zakazuje siň lokalizowania budynków i 
obiektów tymczasowych; 

5) dopuszcza siň zachowanie i użytkowanie 
istniejņcych obiektów tymczasowych do 
czasu ich wymiany na nowņ zabudowň. 

6) terenów U-HB nie zalicza siň do terenów, 
dla których ustala siň dopuszczalne po-
ziomy hałasu. 

7. Ustala siň przeznaczenie terenów usług ad-
ministracji oznaczonych symbolem U-A: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi z za-
kresu administracji; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z za-
kresu biur, obsługi finansowej, handlu de-
talicznego, gastronomii, kultury, zdrowia, 
sportu i rekreacji, oświaty, poczty i tele-
komunikacji; 

3) zakazuje siň lokalizowania funkcji innych 
niż określone w pkt 1 i 2; w szczególności 
zakazuje siň lokalizowania zabudowy 
mieszkaniowej (ustalenie nie dotyczy po-
koi gościnnych i pomieszczeń mieszkal-
nych służbowych) oraz stacji paliw, warsz-
tatów samochodowych, stacji obsługi po-
jazdów, myjni, domów pogrzebowych, 
chyba, że ustalenia szczegółowe stanowiņ 
inaczej; 

4) zakazuje siň lokalizowania budynków i 
obiektów tymczasowych; 

5) terenów U-A nie zalicza siň do terenów, 
dla których ustala siň dopuszczalne po-
ziomy hałasu. 

8. Ustala siň przeznaczenie terenów obiektów 
sakralnych oznaczonych symbolem UKS: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi z za-
kresu kultu religijnego – kościół i dom pa-
rafialny oraz mieszkalnictwa zbiorowego – 
dom klasztorny; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z za-
kresu kultury i oświaty; 
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3) zakazuje siň lokalizowania: funkcji usłu-
gowych innych niż wymienione w pkt 1 i 
2; w szczególności zakazuje siň lokalizo-
wania funkcji mieszkaniowych innych niż 
wymienione w pkt 1 (ustalenie nie dotyczy 
pokoi gościnnych i pomieszczeń mieszkal-
nych służbowych) oraz stacji paliw, warsz-
tatów samochodowych, stacji obsługi po-
jazdów, myjni, domów pogrzebowych. 

4) terenów UKS nie zalicza siň do terenów, 
dla których ustala siň dopuszczalne po-
ziomy hałasu. 

9. Ustala siň przeznaczenie terenów usług 
oświaty oznaczonych symbolem U-O: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi z za-
kresu oświaty, w tym: szkoły i przedszkola; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z za-
kresu kultury, zdrowia, sportu i rekreacji, 
obiekty zamieszkania zbiorowego z zakre-
su internatów i burs szkolnych; 

3) zakazuje siň lokalizowania: funkcji usłu-
gowych innych niż wymienione w pkt 1 i 
2; w szczególności zakazuje siň lokalizo-
wania funkcji mieszkaniowych innych niż 
wymienione w pkt 2 (ustalenie nie dotyczy 
pokoi gościnnych i pomieszczeń mieszkal-
nych służbowych) oraz stacji paliw, warsz-
tatów samochodowych, stacji obsługi po-
jazdów, myjni, domów pogrzebowych; 

4) w zakresie ochrony przed hałasem, o któ-
rej mowa w przepisach szczególnych zali-
cza siň tereny U-O do terenów przezna-
czonych pod budynki zwiņzane ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 

10. Ustala siň przeznaczenie terenów usług 
zdrowia oznaczonych symbolem U-Z: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi z za-
kresu zdrowia, w tym: przychodnie zdro-
wia, lecznice specjalistyczne, żłobki; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z za-
kresu kultury, gastronomii, handlu deta-
licznego wyłņcznie w formie lokali usłu-
gowych wydzielonych w budynkach o 
funkcji podstawowej; 

3) zakazuje siň lokalizowania: funkcji usłu-
gowych innych niż wymienione w pkt 1 i 
2, funkcji mieszkaniowych innych niż wy-
mienione w pkt 2 (ustalenie nie dotyczy 
pokoi gościnnych i pomieszczeń mieszkal-
nych służbowych); w szczególności zaka-
zuje siň lokalizowania stacji paliw, warsz-
tatów samochodowych, stacji obsługi po-
jazdów, myjni, domów pogrzebowych. 

4) terenów U-Z nie zalicza siň do terenów, 
dla których ustala siň dopuszczalne po-
ziomy hałasu. 

11. Ustala siň przeznaczenie terenów usług opieki 
społecznej i socjalnej oznaczonych symbolem 
U-P: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi z za-
kresu opieki społecznej i socjalnej, miesz-
kalnictwo zbiorowe z zakresu domów 
opieki społecznej oraz domów dziecka; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z za-
kresu zdrowia, kultury, oświaty, kultu reli-
gijnego, gastronomii, handlu detalicznego, 
sportu i rekreacji; 

3) zakazuje siň lokalizowania: funkcji usłu-
gowych innych niż wymienione w pkt 1 i 
2, funkcji mieszkaniowych innych niż wy-
mienione w pkt 1 (ustalenie nie dotyczy 
pokoi gościnnych i pomieszczeń mieszkal-
nych służbowych); w szczególności zaka-
zuje siň lokalizowania stacji paliw, warsz-
tatów samochodowych, stacji obsługi po-
jazdów, myjni, domów pogrzebowych. 

4) w zakresie ochrony przed hałasem, o któ-
rej mowa w przepisach szczególnych zali-
cza siň tereny U-P do terenów przeznaczo-
nych na cele mieszkaniowo - usługowe. 

12. Ustala siň przeznaczenie terenów zieleni 
urzņdzonej oznaczonych symbolem ZP: 

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urzņ-
dzona, park miejski; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z za-
kresu sportu, rekreacji, wypoczynku i kul-
tury w formie urzņdzeń i obiektów tere-
nowych oraz obiektów małej architektury, 
przy czym powierzchnia zajňta przez te 
urzņdzenia i obiekty nie może przekraczań 
30% powierzchni terenu, z uwzglňdnie-
niem ustaleń pkt 3; 

3) w szczególności dopuszcza siň zachowanie 
i lokalizacjň: placów zabaw dla dzieci i 
ogrodów jordanowskich, placów rekre-
acyjnych, boisk i placów sportowych, kor-
tów, amfiteatrów; 

4) ustala siň zachowanie i ochronň istniejņcej 
wartościowej zieleni, a w szczególności 
istniejņcego drzewostanu oraz istniejņcych 
oczek i cieków wodnych, z uwzglňdnie-
niem ustaleń § 12 ust. 2; 

 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 121 – 23841 – Poz. 3553 
 

5) dopuszcza siň przeznaczenie terenu na 
park miejski; 

6) zakazuje siň lokalizowania: funkcji innych 
niż określone w pkt 1, 2 i 3, urzņdzeń re-
klamowych oraz tymczasowych obiektów 
budowlanych; 

7) zakazuje siň lokalizowania budynków; 

8) w zakresie ochrony przed hałasem, o któ-
rej mowa w przepisach szczególnych zali-
cza siň tereny ZP do terenów przeznaczo-
nych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. 

13. Ustala siň przeznaczenie terenów zieleni 
urzņdzonej i usług oznaczonych symbolem 
ZP/U: 

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urzņ-
dzona – park; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z za-
kresu sportu, rekreacji, wypoczynku i kul-
tury w formie urzņdzeń i obiektów tere-
nowych oraz obiektów małej architektury; 
usługi z zakresu gastronomii, sportu, re-
kreacji, kultury, handlu detalicznego w 
formie pawilonów parkowych wyłņcznie w 
miejscu wyznaczonym na rysunku planu 
liniami zabudowy; 

3) w szczególności dopuszcza siň zachowanie 
i lokalizacjň: placów zabaw dla dzieci i 
ogrodów jordanowskich, placów rekre-
acyjnych, boisk i placów sportowych, kor-
tów, amfiteatrów; 

4) ustala siň zachowanie i ochronň istniejņcej 
wartościowej zieleni, a w szczególności 
istniejņcego drzewostanu; 

5) dopuszcza siň przeznaczenie terenu na 
park miejski; 

6) zakazuje siň lokalizowania: funkcji innych 
niż określone w pkt 1, 2 i 3, urzņdzeń re-
klamowych oraz tymczasowych obiektów 
budowlanych; 

7) zakazuje siň lokalizowania budynków, za 
wyjņtkiem określonych w pkt 2; 

8) w zakresie ochrony przed hałasem, o któ-
rej mowa w przepisach szczególnych zali-
cza siň tereny ZP/U do terenów przezna-
czonych na cele rekreacyjno - wypoczyn-
kowe. 

14. Ustala siň przeznaczenie terenów zieleni 
urzņdzonej osiedlowej oznaczonych symbo-
lem ZPo: 

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urzņ-
dzona podwórek przy zabudowie mieszka-
niowej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z za-
kresu sportu, rekreacji, wypoczynku w 
formie urzņdzeń i obiektów terenowych 
oraz obiektów małej architektury; 

3) w szczególności dopuszcza siň zachowanie 
i lokalizacjň: placów zabaw dla dzieci, pla-
ców rekreacyjnych, boisk i placów spor-
towych; 

4) dopuszcza siň zachowanie oraz remont 
istniejņcych budynków i wiat np. śmietni-
ków, stacji transformatorowych; 

5) zakazuje siň lokalizowania: funkcji innych 
niż określone w pkt 1, 2 i 3, urzņdzeń re-
klamowych oraz tymczasowych obiektów 
budowlanych; 

6) zakazuje siň lokalizowania budynków, za 
wyjņtkiem określonych w pkt 4; 

7) w zakresie ochrony przed hałasem, o któ-
rej mowa w przepisach szczególnych zali-
cza siň tereny ZPo do terenów przezna-
czonych na cele rekreacyjno - wypoczyn-
kowe. 

15. Ustala siň przeznaczenie terenów ulic - dróg 
publicznych oznaczonych symbolem KD: 

1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja 
kołowa, komunikacja zbiorowa (autobu-
sowa) oraz komunikacja piesza i rowero-
wa, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i 
szczegółowymi dla poszczególnych tere-
nów oraz urzņdzenia techniczne zwiņzane 
z oświetleniem i odwodnieniem ulic; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura 
techniczna – sieci i urzņdzenia uzbrojenia 
inżynieryjnego oraz przyłņcza do budyn-
ków; 

3) ustala siň zachowanie i uzupełnienie ist-
niejņcych szpalerów drzew i zieleni przy-
ulicznej; 

4) dopuszcza siň urzņdzenie terenu m.in. po-
przez: wprowadzenie elementów małej ar-
chitektury, wyznaczenie miejsc parkingo-
wych, zachowanie i uzupełnienie zieleni; 

5) zakazuje siň lokalizowania: funkcji innych 
niż określone w pkt 1 i 2, zabudowy (z wy-
jņtkiem obiektów małej architektury bňdņ-
cych elementami wyposażenia ulic), tym-
czasowych obiektów budowlanych i ogro-
dzeń, za wyjņtkiem ogrodzeń lokalizowa-
nych przy granicy terenów budowlanych; 
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6) dopuszcza siň remonty i modernizacje ist-
niejņcych urzņdzeń komunikacyjnych i sie-
ci uzbrojenia inżynieryjnego oraz obiektów 
małej architektury, bňdņcych elementami 
wyposażenia ulic. 

16. Ustala siň przeznaczenie terenów alei pie-
szych oznaczonych symbolem KP: 

1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja 
piesza oraz urzņdzenia techniczne zwiņza-
ne z oświetleniem i odwodnieniem terenu; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: komunikacja 
rowerowa oraz infrastruktura techniczna – 
sieci i urzņdzenia uzbrojenia inżynieryjne-
go oraz przyłņcza do budynków; 

3) ustala siň zachowanie i uzupełnienie ist-
niejņcych szpalerów drzew i zieleni; 

4) zakazuje siň lokalizowania: funkcji innych 
niż określone w pkt 1 i 2, zabudowy (z wy-
jņtkiem obiektów małej architektury bňdņ-
cych elementami wyposażenia terenu), 
tymczasowych obiektów budowlanych i 
ogrodzeń, za wyjņtkiem ogrodzeń lokali-
zowanych przy granicy terenów budowla-
nych. 

17. Ustala siň przeznaczenie terenów dróg we-
wnňtrznych oznaczonych symbolem KDW: 

1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja 
kołowa oraz komunikacji piesza – dojścia i 
dojazdy do działek budowlanych położo-
nych przy drodze wewnňtrznej oraz urzņ-
dzenia techniczne zwiņzane z oświetle-
niem i odwodnieniem drogi; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura 
techniczna – sieci rozbiorcze i urzņdzenia 
uzbrojenia inżynieryjnego oraz przyłņcza 
do budynków; 

3) dopuszcza siň urzņdzenie terenu m.in. po-
przez: wprowadzenie elementów małej ar-
chitektury, wyznaczenie miejsc parkingo-
wych, zachowanie i uzupełnienie zieleni; 

4) zakazuje siň lokalizowania: funkcji innych 
niż określone w pkt 1 i 2, zabudowy (z wy-
jņtkiem obiektów małej architektury bňdņ-
cych elementami wyposażenia ulic (dojaz-
dów)), tymczasowych obiektów budowla-
nych i ogrodzeń, za wyjņtkiem ogrodzeń 
lokalizowanych przy granicy terenów bu-
dowlanych; 

5) dopuszcza siň przekształcenie dróg we-
wnňtrznych w drogi publiczne, za zgodņ 
właścicieli. 

 

18. Ustala siň przeznaczenie terenów garaży wie-
lopoziomowych oznaczonych symbolem KD-
Gw: 

1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja 
kołowa z zakresu garaży wielopoziomo-
wych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z za-
kresu handlu detalicznego, biur i gastro-
nomii, wyłņcznie w formie lokali wydzie-
lonych w parterach budynków garażo-
wych, przy czym powierzchnia użytkowa 
pomieszczeń usługowych nie może prze-
kraczań 40% powierzchni użytkowej parte-
ru budynku garażowego; 

3) dopuszcza siň zachowanie istniejņcych na 
terenie garaży i placów parkingowych do 
czasu realizacji garażu wielopoziomowe-
go; 

4) zakazuje siň lokalizowania funkcji innych 
niż określone w pkt 1 i 2; w szczególności 
zakazuje siň lokalizowania zabudowy 
mieszkaniowej oraz obiektów obsługi ko-
munikacji takich, jak: stacje paliw, warszta-
ty samochodowe, stacje obsługi pojaz-
dów, myjnie. 

19. Ustala siň przeznaczenie terenów obiektów i 
urzņdzeń elektroenergetycznych oznaczonych 
symbolem I-E: 

1) przeznaczenie podstawowe: funkcje tech-
niczne z zakresu obiektów i urzņdzeń stacji 
elektroenergetycznej; 

2) zakazuje siň lokalizowania: funkcji usłu-
gowych innych niż wymienione w pkt 1, 
funkcji mieszkaniowych; w szczególności 
zakazuje siň lokalizowania obiektów ob-
sługi komunikacji takich, jak: stacje paliw, 
warsztaty samochodowe, stacje obsługi 
pojazdów, myjnie. 

20. Ustala siň przeznaczenie terenów obiektów i 
urzņdzeń gazowniczych oznaczonych symbo-
lem I-G: 

1) przeznaczenie podstawowe: funkcje tech-
niczne z zakresu obiektów i urzņdzeń stacji 
redukcyjnej gazu; 

2) zakazuje siň lokalizowania: funkcji usłu-
gowych innych niż wymienione w pkt 1, 
funkcji mieszkaniowych; w szczególności 
zakazuje siň lokalizowania obiektów ob-
sługi komunikacji takich, jak: stacje paliw, 
warsztaty samochodowe, stacje obsługi 
pojazdów, myjnie. 
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21. Ustala siň przeznaczenie terenów usług spor-

tu oznaczonych symbolem US: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi z za-
kresu sportu; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z za-
kresu kultury, rekreacji; 

3) zakazuje siň lokalizowania: funkcji usłu-
gowych innych niż wymienione w pkt 1 i 
2; w szczególności zakazuje siň lokalizo-
wania funkcji mieszkaniowych oraz stacji 
paliw, warsztatów samochodowych, stacji 
obsługi pojazdów, myjni, domów pogrze-
bowych; 

4) terenów US nie zalicza siň do terenów, dla 
których ustala siň dopuszczalne poziomy 
hałasu. 

22. Dopuszcza siň zmianň przeznaczenia istniejņ-
cych budynków i lokali, z uwzglňdnieniem 
przeznaczenia terenów określonego w usta-
leniach szczegółowych dla poszczególnych 
terenów. 

§ 5. 

Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego 

1. Obszar objňty planem w całości jest położony 
poza terenami zabudowy śródmiejskiej. 

2. Określa siň strukturň przestrzennņ obszaru 
planu miňdzy innymi poprzez: wyznaczenie 
terenów zabudowanych lub przeznaczonych 
pod zabudowň, w szczególności zespołów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
wyznaczenie terenów zieleni, stanowiņce sys-
tem terenów otwartych nie podlegajņcych 
zabudowie, zachowanie i uzupełnienie istnie-
jņcej ukształtowanej siatki ulic i przestrzeni 
publicznych, alei z zieleniņ, parków i zbiorni-
ków wodnych, układu przestrzennego osiedli 
mieszkaniowych z obiektami oświaty i ziele-
niņ osiedlowņ wewnņtrz osiedli oraz określe-
nie zasady zagospodarowania dla poszcze-
gólnych terenów. 

3. Wyznacza siň istniejņce i projektowane do 
nasadzeń szpalery drzew majņce szczególne 
znaczenie dla kształtowania przestrzeni ulic 
placów i innych wnňtrz urbanistycznych, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

4. Określa siň zasady lokalizacji budynków po-
przez wyznaczenie na rysunku planu obowiņ-
zujņcych i nieprzekraczalnych linii zabudowy: 

1) nowe budynki oraz budynki przebudowy-
wane należy lokalizowań zgodnie z wyzna-
czonymi liniami zabudowy, z uwzglňdnie-
niem pkt 2; 

2) dopuszcza siň zachowanie, remont, prze-
budowň oraz nadbudowň istniejņcych bu-
dynków usytuowanych niezgodnie z wy-
znaczonymi liniami zabudowy; 

3) budynki z podcieniami w parterach należy 
lokalizowań tak, aby zewnňtrzna krawňdź 
podcienia pokrywała siň z obowiņzujņcņ 
liniņ zabudowy albo znajdowała siň po 
wewnňtrznej stronie nieprzekraczalnej linii 
zabudowy; 

4) linie zabudowy nie odnoszņ siň do: 

a) podziemnych czňści budynków, w tym 
parkingów podziemnych, które nie wy-
stajņ ponad poziom terenu wiňcej niż 
0,5m, 

b) innych budowli podziemnych, które nie 
wystajņ ponad poziom terenu; np. stacji 
metra, garaży podziemnych, przejśń i 
pasaży podziemnych; 

5) dla budynków lokalizowanych w obowiņ-
zujņcych liniach zabudowy przynajmniej 
60% powierzchni elewacji budynku po-
winno znajdowań siň w płaszczyźnie pio-
nowej wyznaczonej przez liniň zabudowy. 

5. W ramach kształtowania elewacji zabudowy 
od strony miejsc i przestrzeni publicznych 
wyznacza siň na rysunku planu pierzeje usłu-
gowe oraz ustala siň dla nich nastňpujņce za-
sady zabudowy i zagospodarowania: 

1) ustala siň lokalizacjň lokali usługowych w 
parterach budynków albo zachowanie ist-
niejņcych lokali usługowych; lokale usłu-
gowe powinny byń dostňpne bezpośred-
nio od strony ulicy lub placu; 

2) elewacje budynków powinny byń wyko-
nane ze szlachetnych materiałów wykoń-
czeniowych np. kamienia naturalnego, 
tynków szlachetnych, cegły elewacyjnej; 

3) elewacje od strony ulic lub placów powin-
ny mień równņ wysokośń, bez uskoków; 

4) od strony ulic lub placów należy kształto-
wań elewacje pełne – okna i przeszklenie 
nie powinny przekraczań 40% powierzchni 
elewacji. 

6. Ustala siň zasadň lokalizowania głównych 
wejśń do projektowanych budynków usługo-
wych od strony wyznaczonych w planie 
głównych przestrzeni publicznych, ustalenie 
nie dotyczy wejśń do budynków istniejņcych. 
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7. Wyznacza siň osie kompozycyjne i osie wido-

kowe, zgodnie z rysunkiem planu oraz ustala 
siň zasady zabudowy i zagospodarowania te-
renów, na których osie sņ zlokalizowane: 

1) w odległości 15 m od osi kompozycyjnej 
albo osi widokowej ustala siň zakaz lokali-
zowania obiektów przesłaniajņcych, a w 
szczególności: reklam i słupów ogłosze-
niowych, drzew oraz zieleni wyższej niż 
1m, ogrodzeń pełnych, kiosków oraz 
obiektów i budynków tymczasowych; 

2) osie kompozycyjne i osie widokowe należy 
uwzglňdniań w zagospodarowaniu terenu 
poprzez kształtowanie budynków, zieleni, 
układu i wzoru posadzek, ogrodzeń, obiek-
tów małej architektury, mebli ulicznych i 
urzņdzeń terenowych. 

8. Wyznacza siň dominanty przestrzenne, zgod-
nie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegó-
łowymi dla poszczególnych terenów; dla dzia-
łek budowlanych, na których zlokalizowano 
dominanty przestrzenne ustala siň nastňpujņ-
ce warunki: 

1) ustala siň wyróżnienie budynku lub czňści 
budynku stanowiņcego dominantň prze-
strzennņ np. poprzez detal, formň architek-
tonicznņ, materiał lub kolor elewacji, miej-
sce lokalizacji głównego wejścia do bu-
dynku itp.; 

2) wysokośń budynku lub czňści budynku 
stanowiņcych dominantň przestrzennņ nie 
może by wiňksza niż maksymalna wyso-
kośń zabudowy określona w ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych tere-
nów; 

3) reklamy i słupy ogłoszeniowe nie powinny 
zasłaniań dominanty i należy je lokalizo-
wań w odległościach określonych w § 6; 

4) zakazuje siň lokalizowania obiektów i bu-
dynków tymczasowych. 

9. Na obszarze objňtym planem należy stoso-
wań rozwiņzania przestrzenne, architekto-
niczne i techniczne zapewniajņce dostňpnośń 
terenów, budynków i urzņdzeń dla osób nie-
pełnosprawnych i osób starszych. 

10. Zaleca siň objňcie programem rewitalizacji 
terenów i budynków przylegajņcych do ul. 
Żwirki i Wigury i ul. Racławickiej, położonych 
w obszarach B1, B2, B3, B4 i B5. 

§ 6. 

Zasady lokalizowania reklam, szyldów i słupów 
ogłoszeniowych 

1. Dopuszcza siň sytuowanie znaków informacyj-
nych i innych obiektów Miejskiego Systemu In-
formacji oraz Płatnej Informacji Miejskiej MSI. 

2. W zakresie lokalizowania reklam i słupów 
ogłoszeniowych na obszarze objňtym planem: 

1) dopuszcza siň lokalizowanie słupów ogło-
szeniowych; 

2) dopuszcza siň lokalizowanie reklam o po-
wierzchniach nie wiňkszych niż 3m2, w tym 
reklam dwustronnych o powierzchni każdej 
ze stron nie wiňkszej niż 3m2, wyłņcznie na 
terenach: ulic, placów i alei pieszych, jak 
również na terenie działek budowlanych 
przylegajņcych do tych terenów; 

3) dopuszcza siň lokalizowanie reklam o po-
wierzchniach nie wiňkszych niż 8m2, wy-
łņcznie na terenach: ulic głównych ruchu 
przyspieszonego oraz działek budowlanych 
przylegajņcych do tych ulic; 

4) zakazuje siň lokalizowania reklam o po-
wierzchni wiňkszej niż 8m2; 

5) dopuszcza siň lokalizowanie szyldów o po-
wierzchniach nie wiňkszych niż 1m2; 

6) dopuszcza siň umieszczanie reklam na przy-
stankach komunikacji miejskiej - zbiorowej 
zgodnie z ust. 4; 

7) dopuszcza siň umieszczanie reklam i szyl-
dów na kioskach zgodnie z ust. 5.; 

8) na jednym nośniku wolno umieszczań jednņ 
reklamň jednostronnņ lub dwustronnņ. 

3. Określa siň zasady sytuowania reklam i słupów 
ogłoszeniowych w miejscach i przestrzeniach 
publicznych: 

1) ustala siň nastňpujņce minimalne odległości 
reklam i słupów ogłoszeniowych od innych 
obiektów i elementów zagospodarowania: 
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Elementy zagospodarowania: Reklamy o powierzchni 
nie wiňkszej niż 3m2 

Reklamy o powierzchni  
nie wiňkszej niż 8m2 

 (od 3 do 8m2) 

Słupy  
ogłoszeniowe 

Reklamy 50m 50m 20m 

Słupy ogłoszeniowe 20m 20m 50m 

Znaki drogowe i wolnostojņce znaki 
Miejskiego Systemu Informacji 

10m 20m 10m 

Skrzyżowania ulic miejskich (kra-
wňdź jezdni przy skrzyżowaniu) 

20m 30m 10m 

Krawňdź jezdni poza skrzyżowaniem 2,5m 2,5m 2,5m 

Przejście dla pieszych 10m 15m 5m 

Barierki oddzielajņce jezdnie, toro-
wiska i przystanki 

2,5m 5m 2,5m 

Kładki dla pieszych 2,5m 5m 2,5m 

Latarnie uliczne 2,5m 5m 2,5m 

Pień drzewa 3m 6m 3m 

Oś szpaleru drzew 3m 6m 3m 

Korona drzewa 0,5m 2m 0,5m 

Granica terenu zieleni urzņdzonej 
lub ogrodzenie parku, skweru, tere-
nu zieleni 

20m 20m 10m 

Pomniki przyrody 15m 20m 15m 

Wyznaczony w planie osie kompo-
zycyjne 

15m 15m 15m 

Kamery wizyjne systemu monito-
ringu 

30m 50m 30m 

 
 

2) wymagania, o których mowa w pkt 1 nie do-
tyczņ reklam umieszczanych na kioskach i 
wiatach przystankowych; 

3) zakazuje siň umieszczania reklam i słupów 
ogłoszeniowych na terenach zieleni wyzna-
czonych w planie; 

4) nie dopuszcza siň umieszczania reklam na 
urzņdzeniach naziemnych infrastruktury 
technicznej, takich jak: szafki energetyczne, 
gazowe, telekomunikacyjne, na słupach 
trakcji elektrycznych, stacjach transformato-
rowych, wyrzutniach i czerpniach wentyla-
cyjnych, oraz na obiektach małej architektu-
ry chyba, że urzņdzenia i obiekty te sņ pro-
jektowane specjalnie, jako nośniki reklamy; 

5) dopuszcza siň umieszczanie zwiastunów 
szyldów lub grup zwiastunów szyldów o 
powierzchni nie przekraczajņcej łņcznie 3m2 
na wejściach do przejśń i pasaży podziem-
nych; 

6) reklamy świetlne - posiadajņca własne we-
wnňtrzne źródło światła i podświetlane - 
posiadajņca własne zewnňtrzne źródło świa-
tła oraz oświetlenie wystaw nie powinny 
byń uciņżliwe dla użytkowników sņsiadujņ-

cych budynków oraz powodowań olśnienia 
przechodniów i użytkowników jezdni. No-
śniki reklamowe ze zmiennņ ekspozycjņ ob-
razu lub oświetlenia, którego czas zmiany 
ekspozycji byłby krótszy niż 10 sekund (w 
tym obraz telewizyjny), mogņ byń umiesz-
czane w odległości wiňkszej niż 50 metrów 
od krawňdzi ulicy i 100m od skrzyżowania 
ulic; 

7) dopuszcza siň umieszczanie reklam wolno-
stojņcych; przy czym wysokośń reklam wol-
nostojņcych o powierzchni do 3m2 (w tym 
reklam dwustronnych) nie może przekraczań 
3m od poziomu terenu, a wysokośń reklam 
wolnostojņcych o powierzchni do 8m2 nie 
może przekraczań 6m od poziomu terenu; 
usytuowanie wolnostojņcych reklam musi 
byń zgodne z przepisami dotyczņcymi bez-
pieczeństwa ruchu drogowego i przepisami 
prawa budowlanego. 

4. Określa siň zasady umieszczania reklam na 
przystankach komunikacji miejskiej - zbioro-
wej: 

1) na wiatach przystankowych dopuszcza siň 
umieszczanie maksymalnie dwóch dwu-
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stronnych reklam o powierzchni reklamy nie 
wiňkszej niż 1,5m2 każde, przy czym łņczna 
powierzchnia reklam nie powinna przekra-
czań 50% powierzchni całkowitej ścian; 

2) wyklucza siň umieszczanie reklam na attyce 
wiaty lub jej dachu. 

5. Określa siň zasady umieszczania reklam i szyl-
dów na kioskach: 

1) dopuszcza siň umieszczanie maksymalnie 
dwóch pól reklamowych o powierzchni 
łņcznej nie wiňkszej niż 3m2 i nie przekracza-
jņcej 15% powierzchni wszystkich ścian kio-
sku; 

2) reklamy nie mogņ wystawań poza obrys 
ściany o wiňcej niż 15 cm; 

3) nie dopuszcza siň umieszczania reklam na 
attyce kiosku lub jego dachu; 

4) dopuszcza siň lokalizowanie szyldu wyłņcz-
nie na ścianie lub attyce, przy czym maksy-
malna wysokośń szyldu nie powinna prze-
kraczań proporcji 1:5 w stosunku do wyso-
kości ściany; 

5) wyklucza siň umieszczanie szyldów semafo-
rowych oraz szyldów na dachach. 

6. Określa siň zasady sytuowania reklam i nośni-
ków reklam na działkach budowlanych i na bu-
dynkach: 

1) reklamy umieszczane na elewacjach budyn-
ków i działkach budowlanych od strony 
miejsc i przestrzeni publicznych należy loka-
lizowań z zachowaniem odległości określo-
nych w tabeli ust. 3 pkt 1; 

2) ustala siň nastňpujņce minimalne odległości 
reklam umieszczanych na elewacjach od 
elementów elewacji budynków: 

 
Elementy elewacji budynków: Reklamy o powierzchni 

 nie wiňkszej niż 3m2 
Reklamy o powierzchni  

nie wiňkszej niż 8m2  
(od 3 do 8m2) 

Znaki Miejskiego Systemu Informacji na budyn-
kach i obiektach 

1,2m 5m 

Balustrady ażurowych balkonów i tarasów 1,2m 2m 

Okna 1,2m 2m 

 
3) wyklucza siň umieszczanie reklam na bu-

dynkach poza obrysem ścian; 

4) tymczasowe ogrodzenia placów budowy 
mogņ byń wykorzystywane do sytuowania 
reklam o powierzchni do 3m2, bez ograni-
czania odległości miňdzy reklamami, na 
czas nie dłuższy niż czas trwania budowy. 

7. Dopuszcza siň umieszczanie zwiastunów szyl-
dów lub grup zwiastunów szyldów o po-
wierzchni nie przekraczajņcej łņcznie 3m2 na te-
renie działki budowlanej, np. na ogrodzeniu, na 
ścianie budynku, przy wejściu na teren. 

8. Określa siň zasady sytuowania reklam: 

1) płaszczyzny ekspozycyjne reklam należy sy-
tuowań prostopadle lub równolegle do ele-
mentów istniejņcego zagospodarowania np. 
takich jak: oś lub krawňdź jezdni, elewacje 
budynków, linia ogrodzenia; 

2) w obrňbie jednego skrzyżowania formaty 
reklam powinny byń jednakowe, zawieszone 
na jednej wysokości; 

3) na terenie jednej ulicy lub placu, w obszarze 
podobnie zagospodarowanym, formaty re-
klam powinny byń jednakowe, jednakowo 
ukierunkowane, zawieszone na jednej wy-

sokości, możliwie w jednakowych odległo-
ściach. 

§ 7. 

Zasady lokalizowania ogrodzeń 

1. Określa siň zasady lokalizowania ogrodzeń: 

1) dopuszcza siň realizacjň ogrodzeń poszcze-
gólnych terenów wydzielonych w planie li-
niami rozgraniczajņcymi, z wyjņtkiem tere-
nów zieleni urzņdzonej (ZP), terenów zieleni 
urzņdzonej i usług (ZP/U) oraz terenów ko-
munikacji (tereny KD, KP, KDW, KD-Gw), z 
uwzglňdnieniem ustaleń ust. 2, 3 i 4; 

2) zakazuje siň lokalizowania ogrodzeń na te-
renach komunikacji: ulicach, alejach pie-
szych i drogach wewnňtrznych oraz tere-
nach garaży wielopoziomowych (tereny KD, 
KP, KDW, KD-Gw) z uwzglňdnieniem usta-
leń ust. 3; zakazuje siň również lokalizowa-
nia ogrodzenia pomiňdzy terenami komuni-
kacji; 

3) dopuszcza siň zachowanie, remont lub 
wprowadzenie barierek ochronnych i ogro-
dzeń przy terenach kolejowych w liniach 
rozgraniczajņcych projektowanej Trasy NS; 
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4) zakazuje siň realizowania ogrodzenia tere-
nów zieleni urzņdzonej (ZP) i terenów zieleni 
urzņdzonej i usług (ZP/U), za wyjņtkiem 
ogrodzeń placów zabaw, wybiegów dla 
psów, ogródków kawiarnianych itp., przy 
czym ogrodzenie powinno byń ażurowe, a 
jego wysokośń nie powinna przekraczań 1,2 
od poziomu terenu; zakazuje siň również lo-
kalizowania ogrodzenia pomiňdzy terenami 
zieleni urzņdzonej i terenami komunikacji; 

5) zakazuje siň realizowania ogrodzeń we-
wnņtrz terenów: zieleni urzņdzonej (ZP), te-
renów zieleni urzņdzonej i usług (ZP/U) i zie-
leni urzņdzonej osiedlowej (ZPo) tworzņcych 
system terenów otwartych osiedla. Zakaz 
nie dotyczy ogrodzeń placów zabaw dla 
dzieci i ogrodzeń boisk sportowych oraz 
ujňń wody oligoceńskiej i urzņdzeń tech-
nicznych wymagajņcych odpowiedniego 
ogrodzenia zgodnie z przepisami szczegól-
nymi oraz ogrodzeń terenów zieleni urzņ-
dzonej osiedlowej (ZPo), z uwzglňdnieniem 
ustaleń ust. 4; 

6) nie uważa siň za ogrodzenia elementów ma-
łej architektury takich, jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zieleniņ, wydzielenia tymczaso-
wych ogródków kawiarnianych. 

2. Ogrodzenia terenów: zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej (MW), zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej z usługami (MW/U), usług i 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
(U/MW) usług handlu i biur (U-HB), usług ad-
ministracji (U-A) powinny spełniań nastňpujņce 
warunki: 

1) maksymalna wysokośń ogrodzenia nie mo-
że przekraczań 1,2m od poziomu terenu; 

2) ogrodzenie należy lokalizowań w linii roz-
graniczajņcej terenu, przy czym dopuszcza 
siň wycofanie ogrodzenia w głņb terenu; 

3) ogrodzenie powinno byń ażurowe co naj-
mniej powyżej 0,6m od poziomu terenu. 

3. Ogrodzenia terenów: zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (MN), obiektów sakralnych (U-
KS), usług oświaty (U-O), usług zdrowia (U-Z), 
usług opieki społecznej i socjalnej (U-P), obiek-
tów i urzņdzeń elektroenergetycznych (I-E), 
obiektów i urzņdzeń gazowniczych (I-G): 

1) maksymalna wysokośń ogrodzenia nie mo-
że przekraczań 1,8m od poziomu terenu. 
Ograniczenie wysokości nie dotyczy ogro-
dzeń boisk sportowych; 

2) ogrodzenie należy lokalizowań w linii roz-
graniczajņcej terenu, przy czym dopuszcza 
siň wycofanie ogrodzenia w głņb terenu; 

3) ogrodzenie powinno byń ażurowe co naj-
mniej powyżej 0,6m od poziomu terenu. 

4. Ogrodzenia terenów zieleni urzņdzonej osie-
dlowej (ZPo) powinny spełniań nastňpujņce 
warunki: 

1) maksymalna wysokośń ogrodzenia ażuro-
wego nie może przekraczań 1,2m od pozio-
mu terenu; ograniczenie wysokości nie do-
tyczy ogrodzeń boisk sportowych; 

2) ogrodzenie należy lokalizowań w linii roz-
graniczajņcej terenu, przy czym dopuszcza 
siň wycofanie ogrodzenia w głņb terenu; 

3) ogrodzenie powinno byń ażurowe od po-
ziomu terenu (bez podmurówki); przy czym 
dopuszcza siň stosowanie murków pełnych 
o wysokości nie wiňkszej niż 0,6 m od po-
ziomu terenu; 

4) w ogrodzeniach powinny znajdowań siň 
wejścia: bramy, furtki lub wejścia nie zamy-
kane, nie mniej niż jedno od strony każdej 
przestrzeni publicznej; wejścia powinny byń 
dostosowane do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. 

§ 8. 

Zasady ochrony środowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. Wyznacza siň granice terenów zieleni: tere-
nów zieleni urzņdzonej (ZP), terenów zieleni 
urzņdzonej i usług (ZP/U), w tym: istniejņcy 
park im. Zasława Malickiego - na terenie A3, 
istniejņcy park przy ulicy Korotyńskiego – 
Punkt Oporu Rakowiec oraz Wał Miňdzyfor-
towy - na terenach E3, E1.1, E1.2 i projekto-
wany park na terenie F2 pomiňdzy ul. Racła-
wickņ a projektowanņ Trasņ NS, oraz terenów 
zieleni urzņdzonej osiedlowej (ZPo); dla tere-
nów zieleni ustala siň: 

1) ochronň istniejņcej wartościowej zieleni 
wysokiej i niskiej, a w szczególności 
ochronň istniejņcego wartościowego 
drzewostanu; 

2) nasadzenia drzew i krzewów, uzupełnianie 
zieleni, wymianň drzew chorych i zamiera-
jņcych na nowe; 

3) obowiņzek zapewnienia powierzchni bio-
logicznie czynnych pokrytych roślinnościņ, 
zgodnie ze wskaźnikami określonymi w 
ustaleniach szczegółowych dla poszcze-
gólnych terenów; 

4) obowiņzek odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych bezpośrednio do zie-
mi; 
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5) zachowanie i ochronň istniejņcych zbiorni-
ków wodnych: zbiornika wodnego na te-
renie A3.1 oraz Potoku Służewieckiego na 
terenie F2.4; 

6) zachowanie istniejņcych wzniesień na te-
renie parku przy ulicy Korotyńskiego. 

2. Dla terenów ulic, dróg wewnňtrznych i alei 
pieszych ustala siň: 

1) zachowanie i uzupełnienie istniejņcych 
szpalerów drzew oraz nasadzenia szpale-
rów drzew, wyznaczonych na rysunku pla-
nu; lokalizacja szpaleru drzew w przekroju 
ulicy może podlegań zmianom; dopuszcza 
siň wymianň drzew chorych i zamierajņ-
cych na nowe; 

2) wydzielenie w posadzce chodnika trawni-
ków lub pasów zieleni niskiej o szerokości 
nie mniejszej niż 2m dla szpaleru drzew 
albo powierzchni nie mniejszej niż kwadrat 
1,5m x 1,5m wokół każdego drzewa; do-
puszcza siň stosowanie poziomych i pio-
nowych osłon drzew, systemów nawad-
niajņcych lub napowietrzajņcych, barierek 
ochronnych o wysokości nie przekraczajņ-
cej 40 cm od poziomu chodnika; 

3) zakaz lokalizowania innych obiektów, w 
szczególności miejsc parkingowych, ele-
mentów reklamowych i elementów MSI, 
na wydzielonych trawnikach, pasach zie-
leni i powierzchniach wokół drzew okre-
ślonych w pkt 2; 

4) wody opadowe lub roztopowe pochodzņ-
ce z powierzchni zanieczyszczonych o 
trwałej nawierzchni (jezdnie, parkingi, itp.), 
przy braku możliwości zastosowania inne-
go rozwiņzania technicznego, powinny byń 
odprowadzone do kanalizacji miejskiej, po 
ich oczyszczeniu w lokalnych urzņdzeniach 
w celu usuniňcia zawiesiny ogólnej i sub-
stancji ropopochodnych, dla zapewnienia 
parametrów odprowadzanych ścieków 
zgodnie z wymaganiami stosownych 
przepisów; dopuszcza siň odprowadzenie 
wód opadowych i roztopowych z pozosta-
łych powierzchni, szczególnie z terenów 
zieleni ulicznej, do ziemi. 

3. Dla terenów działek budowlanych ustala siň: 

1) ochronň istniejņcego wartościowego 
drzewostanu, szczególnie na wyznaczo-
nych w ramach terenów zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej terenach zieleni i 
urzņdzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwarta-
łów oraz na terenach usług oświaty i tere-
nach usług opieki społecznej i socjalnej; 

przy czym dopuszcza siň możliwośń wy-
cinki drzew i krzewów kolidujņcych z za-
budowņ; w przypadku wycinki drzew nale-
ży nasadziń nowe w ramach powierzchni 
biologicznie czynnej określonej dla działki 
budowlanej lub na terenach publicznych, 
w miejscach wyznaczonych przez organ 
gminy; 

2) ustala siň ochronň i zachowanie warto-
ściowych grup zieleni wysokiej na tere-
nach zabudowanych lub przeznaczonych 
pod zabudowň oraz obowiņzek uzupełnia-
nia zieleni poprzez określenie procento-
wego udziału terenów biologicznie czyn-
nych na tych terenach; 

3) dopuszcza siň wprowadzanie wód opado-
wych lub roztopowych do ziemi na warun-
kach określonych w stosownych przepi-
sach; wody te powinny byń odprowadzane 
na własny teren nieutwardzony, w grani-
cach działki inwestycyjnej (budowlanej), 
do dołów chłonnych lub do zbiorników re-
tencyjnych; 

4) wymaga siň kształtowania powierzchni 
działek w sposób zabezpieczajņcy przed 
spływem z nich wód opadowych lub roz-
topowych na tereny działek sņsiednich, 
ustalenie nie dotyczy zespołów zabudowy 
osiedlowej ze wspólnymi terenami zieleni; 

5) zakazuje siň lokalizacji obiektów, z których 
odprowadzane zanieczyszczenia lub ich 
oddziaływanie mogņ negatywnie wpłynņń 
na stan wód podziemnych; 

pkt 6 - istniejņcy pkt 4 zostaje bez zmian 

6) nakaz stosowania urzņdzeń grzewczych 
zasilanych z miejskich sieci: ciepłowniczej 
zdalczynnej, elektroenergetycznej, gazo-
wej lub ze źródeł niekonwencjonalnych – 
baterie słoneczne, pompy ciepła. 

4. Informuje siň, że na obszarze objňtym planem 
wystňpujņ obiekty objňte prawnņ formņ 
ochrony przyrody – pomniki przyrody: 

1) aleja lipowa w ul. Żwirki i Wigury 2KDGP, 
nr rejestru wojewódzkiego 1114; 

2) topola (Populus sp.) w parku przy ul. Wi-
ślickiej, nr rejestru wojewódzkiego 1087- 
na terenie A3.1. 

5. W zakresie przeciwdziałania powstawaniu 
zanieczyszczeń na terenie Trasy NS - ulica 
główna ruchu przyspieszonego, a w szcze-
gólności ograniczeniu rozprzestrzeniania ha-
łasu i drgań ustala siň nastňpujņce zasady za-
gospodarowania terenu: 
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1) nakazuje siň realizacjň trasy poniżej po-
ziomu terenu z przejściami pod ul. Żwirki i 
Wigury i pod ul. Grójeckņ, w sposób ogra-
niczajņcy rozprzestrzenianie siň hałasu, np. 
poprzez realizacjň trasy w wykopach, prze-
krycia trasy lub realizacjň trasy w tunelach; 

2) nakazuje siň zastosowanie ekranów aku-
stycznych pionowych lub poziomych; 
ekrany akustyczne należy rozmieściń 
zgodnie z rysunkiem planu lub w sposób 
uwzglňdniajņcy rzeczywisty poziom hała-
su; 

3) ustala siň realizacjň jezdni i innych urzņ-
dzeń ruchu kołowego w sposób ogranicza-
jņcy powstawanie i rozprzestrzenianie siň 
hałasu i drgań np. poprzez zastosowanie 
nawierzchni cichobieżnych, kształtowanie 
przekroju ulicy, wprowadzenie właściwej 
organizacji ruchu oraz uzupełniajņco po-
przez wprowadzenie zieleni przyulicznej – 
szpalerów drzew i zieleni niskiej. 

6. W zakresie przeciwdziałania powstawaniu 
zanieczyszczeń na terenie ulicy Żwirki i Wigu-
ry 2KDGP – ulica główna ruchu przyspieszo-
nego, a w szczególności ograniczeniu roz-
przestrzeniania hałasu i drgań, ustala siň: 

1) przy przebudowie lub remoncie ulicy usta-
la siň wprowadzanie rozwiņzań technicz-
nych i przestrzennych sprzyjajņcych ogra-
niczaniu powstawania i rozprzestrzeniania 
siň hałasu i drgań np. poprzez wymianň 
nawierzchni, wprowadzenie i uzupełnianie 
zieleni przyulicznej – szpalerów drzew i 
zieleni niskiej, zmiany w organizacji ruchu; 

2) zakazuje siň rozbudowy ulicy poprzez re-
alizacjň dodatkowych pasów ruchu. 

7. W zakresie przeciwdziałania powstawaniu 
zanieczyszczeń na terenie ulic zbiorczych: ul. 
Racławickiej 3KDZ oraz ulicy projektowanej 
4KDZ, a w szczególności ograniczeniu roz-
przestrzeniania hałasu i drgań, ustala siň: 

1) przy budowie lub przebudowie ulicy ustala 
siň wprowadzanie rozwiņzań technicznych 
i przestrzennych sprzyjajņcych ogranicza-
niu powstawania i rozprzestrzeniania siň 
hałasu i drgań np. poprzez wymianň na-
wierzchni, wprowadzenie i uzupełnianie 
zieleni przyulicznej – szpalerów drzew i 
zieleni niskiej, zmiany w organizacji ruchu; 

2) dopuszcza siň lokalizowanie ekranów aku-
stycznych w ulicy 4 KDZ; dopuszcza siň 
stosowanie ogrodzeń pełnych lub prze-
szklonych na granicy pomiňdzy terenem 
ulicy a terenem działek budowlanych. 

8. W zakresie przeciwdziałania powstawaniu 
zanieczyszczeń zwiņzanych z funkcjonowa-
niem linii tramwajowej w ul. Grójeckiej, a w 
szczególności ograniczeniu rozprzestrzeniania 
hałasu i drgań, ustala siň stosowanie rozwiņ-
zań technicznych torowiska tramwajowego 
ograniczajņcych powstawanie i rozprzestrze-
nianie siň hałasu i drgań przy przebudowie 
istniejņcej linii. 

9. W zakresie przeciwdziałania powstawaniu 
zanieczyszczeń zwiņzanych z funkcjonowa-
niem linii kolejowej, a w szczególności ogra-
niczeniu rozprzestrzeniania hałasu i drgań, 
ustala siň: 

1) przy przebudowie oraz rozbudowie linii 
kolejowych ustala siň stosowanie rozwiņ-
zań technicznych ograniczajņcych po-
wstawanie i rozprzestrzenianie siň hałasu i 
drgań, w szczególności ustala siň realiza-
cjň linii kolejowych w wykopie; 

2) dopuszcza siň lokalizowania ekranów aku-
stycznych wzdłuż linii kolejowej. 

10. W zakresie ochrony przed zanieczyszczeniami 
terenów przylegajņcych do ulic: Żwirki i Wi-
gury, Grójecka, Trasa N-S oraz terenów poło-
żonych przy liniach tramwajowych lub przy 
linii kolejowej oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: B1.4 U-HB, B1.5 MW, B3.3 MW, 
B4.4 MW, B5.3 MW, B5.4 MW(U), B5.5 ZP/U, 
D2.2 MW(U), E1.3 U-HB, E1.6 U-HB, E1.8 U-
HB, E1.12 U/MW, E4.4 MW, E4.5 MW(U), E4.6 
MW(U), E4.8 MW, E4.9 MW(U), E4.11 MW(U), 
E5.4 MW(U), E5.5 MW(U), E5.6 MW(U), F1.1 
U/MW, F1.3 U-HB/ US, F2.1 ZP/U, F2.3 ZP/U, 
G1.1 MW(U), G1.3 U/MW/ US, G1. 4 MW, 
G2.1 MW(U), G2.2 MW, G2.4 MW(U), G2.5 
MW, G2.7 MW(U), G2.8 MW, G4.1 U/MW, 
G4.3 U/MW, G4.5 U/MW, H1.1 MW(U), H1.3 
MW(U), H1.5 MW(U), H1.7 MW(U), H1.8 U-
HB, H1.9 U-Z, H1.10 MW(U), H3.3 U-HB, H3.4 
MW, H3.7 U-HB, H3.8 U/MW, H3.9 U-HB/MN, 
G4.5 U/MW, H4.1 U-KS, H4.2 U-O, H4.3 U-HB, 
H4.4 KD-Gw, H4.5 US ustala siň: 

1) realizacjň nowej zabudowy zlokalizowanej 
od strony ulic, linii tramwajowej lub linii 
kolejowej, w sposób uwzglňdniajņcy rze-
czywisty poziom hałasu lub potencjalne 
zanieczyszczenia zwiņzane z hałasem i 
drganiami zwiņzane z planowanņ budowņ 
lub rozbudowņ ulic, miňdzy innymi po-
przez zastosowanie rozwiņzań konstruk-
cyjno-budowlanych ograniczajņcych uciņż-
liwośń akustycznņ, a w szczególności 
przegród o wysokiej izolacyjności, w bu-
dynkach, obiektach i pomieszczeniach 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 
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2) dopuszcza siň renowacjň akustycznņ bu-
dynków istniejņcych, tzn. przebudowň bu-
dynku, której celem jest zabezpieczenie 
wnňtrz budynku przed hałasem i drgania-
mi z zewnņtrz, obniżenie lub tłumiemie ha-
łasów i drgań, miňdzy innymi poprzez: 
wprowadzenie okien o podwyższonej izo-
lacyjności akustycznej, renowacjň elewa-
cji, przebudowň wnňtrz itp.; 

3) w budynkach i lokalach położonych przy 
ulicach dopuszcza siň zmianň funkcji po-
mieszczeń mieszkalnych lub innych po-
mieszczeń o funkcjach chronionych nara-
żonych na hałas na funkcje biurowe, usłu-
gowe, techniczne; od strony ulic należy lo-
kalizowań przede wszystkim pomieszcze-
nia pomocnicze takie jak: klatki schodowe, 
pomieszczenia higieniczno - sanitarne itp.; 

4) dopuszcza siň również wprowadzanie zie-
leni i budynków o funkcjach usługowych i 
biurowych w pierzejach ulic, stanowiņcych 
izolacje akustycznņ dla zabudowy we-
wnņtrz kwartałów, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi. 

11. Ustala siň, że działalnośń usługowa i tech-
niczna nie może powodowań zanieczyszcze-
nia środowiska – przekroczenia dopuszczal-
nych norm w zakresie emisji szkodliwych 
substancji, promieniowania elektromagne-
tycznego, hałasu, wibracji itp. poza działkņ 
budowlanņ, na której działalnośń ta jest pro-
wadzona. 

12. Do czasu skablownia elektroenergetycznych 
linii wysokiego napiňcia, pokazanych na ry-
sunku planu, na terenach położonych w za-
siňgu stref ich potencjalnego oddziaływania, 
ustala siň zakaz lokalizowania zabudowy albo 
obowiņzek dostosowania zabudowy i zago-
spodarowania terenu do rzeczywistych zmie-
rzonych poziomów promieniowania elektro-
magnetycznego, w tym zakaz realizacji po-
mieszczeń przeznaczonych na stały pobyt lu-
dzi dla terenów, na których wystňpuje prze-
kroczenie dopuszczalnego poziomu promie-
niowania elektromagnetycznego. 

§ 9. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 
zabytków i dóbr kultury współczesnej 

1. Wyznacza siň strefň ochrony konserwatorskiej 
wybranych parametrów układu urbanistyczne-
go obejmujņcņ teren Osiedla WSM „Rako-
wiec” (teren A5.1 i czňśń terenu A3.1 – zgodnie 
z rysunkiem planu): 

1) ustala siň zachowanie i ochronň istniejņcych 
budynków przy ul. Pruszkowskiej 6, 6A, 6B i 
Wiślickiej 2-8, oznaczonych na rysunku pla-
nu, jako budynki wpisane do gminnej ewi-
dencji zabytków; 

2) zakazuje siň wprowadzania nowej zabudo-
wy; 

3) zakazuje siň wprowadzania szpalerów drzew 
w przestrzeniach miňdzy budynkami; 

4) zakazuje siň nadbudowy, rozbudowy i prze-
budowy istniejņcych budynków; 

5) ustala siň ochronň linii podziału elewacji 
(boniowanie płycinowe), stolarki okiennej z 
pierwotnym materiałem i podziałem okien; 

6) ustala siň ochronň wnňtrz budynków w ob-
rňbie korytarzy: wyokrņgleń wejśń do 
mieszkań, układu przestrzennego klatek 
schodowych, balustrad, trepów schodów 
oraz posadzek cementowych; 

7) dopuszcza siň zmianň przeznaczenia budyn-
ków i lokali, z uwzglňdnieniem przeznacze-
nia terenów określonego w ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych tere-
nów. 

2. Wyznacza siň strefň ochrony konserwatorskiej 
wybranych parametrów układu urbanistyczne-
go obejmujņcņ teren Punktu Oporu Rakowiec 
oraz Wału Miňdzyfortowego (tereny: E1.1, E1.2, 
E3.1): 

1) ustala siň uczytelnienie i przywrócenie 
pierwotnych profili i narysów form ziem-
nych wałów fortecznych; 

2) zakazuje siň nowych nasadzeń zieleni wyso-
kiej, lokalizacji urzņdzeń sportowych i rekre-
acyjnych oraz elementów małej architektury 
na wałach fortecznych; 

3) dopuszcza siň adaptacjň pomieszczeń 
schronów znajdujņcych siň pod wałami for-
tecznymi; 

4) ustala siň realizacjň (przebudowň) podziem-
nej infrastruktury technicznej – sieci i urzņ-
dzeń uzbrojenia terenu w sposób nie kolidu-
jņcy z istniejņcymi schronami znajdujņcych 
siň pod wałami fortecznymi. 

3. Ustala zachowanie i ochronň budynków i 
obiektów wpisanych do ewidencji Konserwato-
ra Zabytków – willi miejskiej z ogrodem przy 
ul. Mołdawskiej 10 (na terenie D2.3), willi 
podmiejskiej z ogrodem przy ul. Żwirki i Wigu-
ry 25 (na terenie H3.9) i domu mieszkalnego 
przy ul. Żwirki i Wigury 41 (na terenie H1.10): 
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1) ustala siň ochronň brył budynków; 

2) zakazuje siň nadbudowy, rozbudowy i prze-
budowy istniejņcych budynków; 

3) ustala siň ochronň proporcji okien i drzwi z 
pierwotnņ drewnianņ stolarkņ i jej podzia-
łem oraz ochronň zachowanych balkonów; 

4) ustala siň ochronň otaczajņcych budynki 
ogrodów, jako integralnych czňści zespołów 
zabudowy; 

5) ustala siň ochronň najbliższego otoczenia 
obiektów poprzez nie wprowadzanie na 
przylegajņcych terenach wysokiej zabudo-
wy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; 

6) dopuszcza siň zmianň przeznaczenia budyn-
ków i lokali, z uwzglňdnieniem przeznacze-
nia terenów określonego w ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych tere-
nów. 

4. Wyznacza siň obszar dóbr kultury współczesnej 
objňty ochronņ urbanistycznņ – Osiedle „ 
WSM Rakowiec” na terenach B1, B2, B3, B4: 

1) ustala siň zachowanie budynków oznaczo-
nych w planie, jako budynki do zachowania 
objňte ochronņ w planie oraz ochronň ich 
bryły, detalu i oryginalnej kolorystyki; 

2) zakazuje siň nadbudowy, rozbudowy i prze-
budowy istniejņcych budynków, przy czym 
dopuszcza siň prace majņce na celu przy-
wrócenie pierwotnego wyglņdu budynków; 

3) zakazuje siň wprowadzania nowej zabudo-
wy na terenach mieszkaniowych MW; 

4) ustala siň zachowanie układu zieleni na te-
renach urzņdzonej zieleni osiedlowej ZPo; 

5) dopuszcza siň zmianň przeznaczenia budyn-
ków i lokali, z uwzglňdnieniem przeznacze-
nia terenów określonego w ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych tere-
nów. 

5. Wyznacza siň oś kompozycji urbanistycznej 
Parku–Cmentarza Żołnierzy Radzieckich na te-
renach: A3.1 i B2.1: 

1) dla terenów, na których wyznaczono oś 
kompozycji urbanistycznej ustala siň zakaz 
lokalizowania obiektów przesłaniajņcych, a 
w szczególności: urzņdzeń reklamowych, 
elementów małej architektury oraz urzņdzeń 
sportowych i rekreacyjnych wyższych niż 
1m, zieleni wysokiej oraz zieleni wyższej niż 
1m, ogrodzeń pełnych oraz obiektów i bu-
dynków tymczasowych; 

2) ustala siň uczytelnienie osi kompozycyjnej 
poprzez odpowiednie kształtowanie zieleni, 
urzņdzeń terenowych i zagospodarowania 
terenu na w/w terenach, jak również po-
przez wyznaczenie przejścia dla pieszych 
przez ul. Żwirki i Wigury. 

§ 10. 

Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni 
publicznych 

1. Wyznacza siň układ miejsc i przestrzeni pu-
blicznych, w skład którego wchodzņ: 

1) główne miejsca i przestrzenie publiczne 
obejmujņce: ul. Żwirki i Wigury i ul. Racła-
wickņ; 

2) dzielnicowe miejsca i przestrzenie publiczne 
obejmujņce ulice: Ksiňcia Trojdena, Pawiń-
skiego, Korotyńskiego, Mołdawskņ i Prusz-
kowskņ oraz tereny zieleni urzņdzonej (ZP), 
oraz tereny zieleni urzņdzonej i usług (ZP/U); 

3) lokalne miejsca i przestrzenie publiczne 
obejmujņce tereny pozostałych: ulic, alei 
pieszych i dróg wewnňtrznych, nie wymie-
nionych w pkt 1 i 2. 

2. Zakazuje siň lokalizowania na wszystkich tere-
nach wymienionych w ust. 1: 

1) budynków, za wyjņtkiem kiosków, o których 
mowa w ust. 9 oraz obiektów dopuszczo-
nych na terenach zieleni urzņdzonej i usług 
ZP/U; 

2) tymczasowych obiektów usługowo - han-
dlowych; 

3) ogrodzeń wewnňtrznych; przy czym nie 
uważa siň za ogrodzenia elementów małej 
architektury i mebli ulicznych takich, jak pa-
chołki, słupki, pojemniki z zieleniņ, ogrodze-
nia tymczasowych ogródków kawiarnia-
nych. 

3. Określa siň zasady lokalizowania w przestrzeni 
publicznej obiektów małej architektury, zgod-
nie z ustaleniami dla poszczególnych terenów 
określonych w § 4: 

1) dopuszcza siň lokalizowanie elementów ma-
łej architektury na terenach dróg publicz-
nych (KD) i alei pieszych (KP), tak, aby nie 
kolidowały z urzņdzeniami komunikacyjny-
mi; 

2) dopuszcza siň lokalizowanie elementów ma-
łej architektury na terenach zieleni. 
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4. Określa siň zasady lokalizowania w przestrzeni 

publicznej reklam, nośników reklam, szyldów 
i słupów ogłoszeniowych, zgodnie z ustale-
niami § 6. 

5. Dopuszcza siň lokalizowanie infrastruktury 
technicznej na terenach określonych w ust. 1, 
o ile nie kolidujņ z urzņdzeniami komunikacyj-
nymi i wartościowņ zieleniņ, zgodnie z § 13. 

6. Określa siň zasady lokalizowania zieleni na 
terenach określonych w ust. 1 w formie szpale-
rów drzew, grup drzew i zieleni niskiej, zgodnie 
z § 8 ust. 2. 

7. Wyznacza siň place i miejsca wymagajņce spe-
cjalnego opracowania posadzki, oznaczone na 
rysunku planu: 

1) ustala siň obowiņzek opracowania projektu 
architektonicznego dla miejsc wymagajņ-
cych specjalnego opracowania posadzki 
wyznaczonych w planie; 

2) ustala siň wydzielenie placów lub miejsc np. 
poprzez wprowadzenie posadzki wyróżnia-
jņcej siň kolorem, materiałem lub wzorem z 
posadzki chodników; dopuszcza siň wpro-
wadzenie zróżnicowanej posadzki w obrňbie 
jezdni, parkingów itp.; 

3) powierzchnia biologicznie czynna nie może 
przekraczań 20% powierzchni placów chyba, 
że ustalenia szczegółowe stanowiņ inaczej; 
ustalenie nie dotyczy zieleni w doniczkach i 
pojemnikach stanowiņcych elementy małej 
architektury; 

4) ustala siň lokalizacjň obiektów małej archi-
tektury, mebli ulicznych, oświetlenia i in-
nych elementów urzņdzenia placu w sposób 
podkreślajņcy formň przestrzennņ i sposób 
użytkowania miejsca. 

8. W zakresie dostňpności miejsc i przestrzeni 
publicznych dla osób niepełnosprawnych i 
osób starszych ustala siň kształtowanie: tere-
nów ulic, alei pieszych, ciņgów pieszych wy-
znaczonych w liniach rozgraniczajņcych innych 
terenów, głównych alejek parkowych, placów 
miejskich, dróg wewnňtrznych, terenów zieleni 
urzņdzonej, terenów usług oświaty zgodnie z 
nastňpujņcymi zasadami: 

1) chodniki, aleje piesze, aleje piesze wyzna-
czone w liniach rozgraniczajņcych innych te-
renów, główne alejki parkowe wyznaczone 
w planie oraz inne powierzchnie utwardzo-
ne przeznaczone do ruchu pieszych powin-
ny posiadań nawierzchniň równņ, nie-śliskņ, 
twardņ i stabilnņ; na chodnikach należy za-
chowań pasy wolne od przeszkód, wyłņcznie 
dla ruchu pieszego o szerokości nie mniej-

szej niż 1,5m, a na ulicach dojazdowych 
i dojazdach o szerokości nie mniejszej niż 
1m; 

2) jezdnie powinny posiadań nawierzchniň 
równņ, nie-śliskņ, twardņ i stabilnņ, szcze-
gólnie w rejonach przejśń dla pieszych; 

3) na przejściach dla pieszych należy stosowań 
krawňżniki opuszczone - wtopione na całej 
szerokości przejścia oraz chodnik łagodnņ 
rampņ obniżony do poziomu jezdni albo 
jezdniň podniesionņ do poziomu chodnika 
tak, aby umożliwiń zjazd i wjazd na chodnik 
osobie poruszajņcej siň na wózku. W miej-
scach przeciňń ulic, na których nie sņ wy-
znaczone przejścia dla pieszych należy sto-
sowań krawňżniki opuszczone - wtopione na 
długości nie mniejszej niż 1,5 m oraz chod-
nik łagodnņ rampņ obniżony do poziomu 
jezdni albo jezdniň podniesionņ do poziomu 
chodnika tak, aby umożliwiń zjazd i wjazd na 
chodnik osobie poruszajņcej siň na wózku; 
przejścia z sygnalizacjņ świetlnņ powinny 
byń wyposażone również w sygnalizacjň 
dźwiňkowņ; na chodnikach przy przejściach 
dla pieszych należy stosowań pas na-
wierzchni o wyróżniajņcej siň fakturze, wy-
czuwalnej dla osób z dysfunkcjņ wzroku; 

4) miejsca i przestrzenie publiczne powinny 
byń oświetlone równomierne, latarnie i inne 
źródła światła nie powinny powodowań 
oślepiania; latarnie powinny byń lokalizo-
wane w sposób nie kolidujņcy z ruchem 
pieszym, w miarň możliwości blisko krawň-
dzi jezdni; 

5) wszystkie meble uliczne: ławki, kioski, wiaty, 
tablice i słupy informacyjne itp. powinny 
byń dostosowane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, a ich lokalizacja nie powinny 
kolidowań z pasami dla ruchu pieszego; 
miejsca do wypoczynku - ławki należy loka-
lizowań przy przystankach autobusowych 
oraz przy chodnikach, obok ławki należy 
przewidzień miejsce do zatrzymania siň 
osoby poruszajņcej siň na wózku; 

6) ogródki kawiarniane na chodnikach i w 
przestrzeniach publicznych powinny byń 
dostňpne również dla osób poruszajņcych 
siň na wózkach, powinny byń zabezpieczone 
poprzez odpowiednie tymczasowe ogro-
dzenie i nie powinny kolidowań z pasami 
dla ruchu pieszego; 

7) rampy, pochylnie i podnośniki przy budyn-
kach mogņ byń lokalizowane na terenie ulic, 
placów lub dróg wewnňtrznych, pod wa-
runkiem zachowania pasa chodnika wyłņcz-
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nie dla ruchu pieszego o szerokości nie 
mniejszej niż 1,5m, a na ulicach dojazdo-
wych i dojazdach o szerokości nie mniejszej 
niż 1m. 

9. Określa siň zasady dotyczņce lokalizowania 
i kształtowania kiosków na terenach określo-
nych w ust. 1: 

1) dopuszcza siň lokalizowanie kiosków wy-
łņcznie przy przystankach komunikacji pu-
blicznej; w jednym miejscu dopuszcza siň 
lokalizowanie nie wiňcej niż 2 kiosków chy-
ba, że ustalenia szczegółowe stanowiņ ina-
czej, przy czym powinny one mień jednako-
wņ formň architektonicznņ i wystrój; kioski 
przy przystankach powinny znajdowań siň w 
odległości do 10m wiaty lub słupka wyzna-
czajņcego miejsce przystanku; 

2) powierzchnia użytkowa kiosku nie powinna 
byń wiňksza niż 15m2; rzut kiosku powinien 
byń zwarty, bez przybudówek; 

3) wysokośń kiosku nie powinna byń wiňksza 
niż 3,5 m; wysokośń wewnņtrz kiosku nie 
mniejsza niż 2,2m, spód podłogi kiosku nie 
powinien byń wyniesiony wyżej niż 15 cm 
nad poziom terenu; 

4) dopuszcza siň stosowanie dachów płaskich, 
jednospadowych lub łukowatych o strzałce 
łuku nie przekraczajņcej 1/10 rozpiňtości, 
dachy dwuspadowe lub wielospadowe przy 
wielokņtnym rzucie obiektu, z uwzglňdnie-
niem ustaleń § 12 ust 2 pkt 3; okap dachu 
powinien zapewniań ochronň przed desz-
czem dla klientów i towarów bez stosowa-
nia dodatkowych daszków; przy czym do-
puszcza siň montaż daszku nad oknem 
sprzedaży, ruchomych markiz lub rolet; 
elementy wystajņce poza obrys kiosku takie, 
jak: okapy, daszki, markizy powinny byń sy-
tuowane na wysokości nie mniejszej niż 2,4 
m nad poziomem ziemi; widoczna grubośń 
dachu lub elementu maskujņcego dach nie 
powinna byń wiňksza niż 20cm; 

5) elewacje ścian powinny byń wykonane z 
materiałów trwałych, o powierzchniach 
gładkich, dopuszcza siň stosowanie wypeł-
nień ze szkła matowego; zakazuje siň sto-
sowania blachy falistej lub trapezowej; wi-
doczne profile konstrukcyjne powinny mień 
szerokośń nie wiňkszņ niż 8 cm; przeszklenie 
elewacji kiosku powinno byń nie mniejsze 
niż 40% powierzchni wszystkich elewacji, 
przy czym przeszklenie elewacji frontowej 
powinno byń nie mniejsze niż 70% po-
wierzchni tej elewacji; 

6) umieszczanie reklam zgodnie z § 6 ust 8; 
dopuszcza siň umieszczanie szyldów w pa-
sie o szerokości ok. 20cm poniżej dolnej 
krawňdzi dachu. 

§ 11. 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu 

1. Określa siň parametry i wskaźniki kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w odniesieniu do terenów o różnym przezna-
czeniu: 

1) ustala siň gabaryty i wysokośń zabudowy, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; ze 
wzglňdu na prawidłowośń funkcjonowania 
ruchu lotniczego na obszarze objňtym pla-
nem obowiņzuje bezwzglňdne ograniczenie 
dopuszczalnej wysokości zabudowy do 
150m nad poziomem morza; powyższe 
ograniczenie wysokości dotyczy również 
wszystkich urzņdzeń i obiektów zlokalizo-
wanych na dachach budynków. 

2) ustala siň maksymalnņ intensywnośń zabu-
dowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowy-
mi; 

3) ustala siň maksymalnņ powierzchniň zabu-
dowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowy-
mi; 

4) ustala siň minimalny procentowy udział 
powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi; dla terenów 
zieleni urzņdzonej (ZP) oraz terenów zieleni 
urzņdzonej i usług (ZP/U) udział powierzchni 
biologicznie czynnej odnosi siň do po-
wierzchni terenów zieleni z wyłņczeniem 
powierzchni zbiorników wodnych, głów-
nych alei parkowych i ścieżek rowerowych. 

2. Ustala siň zasady kształtowania geometrii i 
pokrycia dachu: 

1) nakazuje siň stosowanie dachów płaskich i 
stropodachów; 

2) dopuszcza siň stosowanie dachów spadzi-
stych dwuspadowych lub czterospadowych 
o małym kņcie nachylenia połaci (nie wiňk-
szym niż 20%) na budynkach jednokondy-
gnacyjnych i obiektach małej architektury; 

3) dopuszcza siň stosowanie dachów spadzi-
stych o małym kņcie nachylenia połaci (nie 
wiňkszym niż 20%) na budynkach dwukon-
dygnacyjnych i wyższych zasłoniňtych przez 
attykň budynku; 
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4) dopuszcza siň zachowanie dachów spadzi-
stych na istniejņcych budynkach; przy czym 
pokrycia dachów powinny byń wykonane z 
dachówek ceramicznych, dachówek bitu-
micznych, blachy lub blachy powlekanej, w 
kolorze tradycyjnej dachówki (czerwienie, 
brņzy i szarości) albo z blachy miedzianej; 

5) zakazuje siň stosowania na nowych budyn-
kach dachów spadzistych, za wyjņtkiem bu-
dynków, o których mowa w pkt 2 i 3. 

3. Wyznacza siň linie zabudowy zgodnie z rysun-
kiem planu i ustaleniami § 5 ust. 4. 

4. Określa siň zasady zagospodarowania terenów 
zieleni i urzņdzeń rekreacyjnych wewnņtrz 
kwartałów – podwórek w zabudowie mieszka-
niowej osiedlowej: 

1) wyznacza siň tereny zieleni i urzņdzeń re-
kreacyjnych wewnņtrz kwartałów, zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu, przy czym 
zasiňgi obszarów na rysunku planu należy 
traktowań, jako orientacyjne; 

2) ustala siň poprawň jakości terenów we-
wnņtrz kwartałów zabudowy poprzez upo-
rzņdkowanie, urzņdzenie lub modernizacjň 
przestrzeni niezabudowanych - podwórek w 
zabudowie mieszkaniowej; 

3) ustala siň zachowanie podwórek, jako tere-
nów wyłņczonych z zabudowy, przy czym 
nie dotyczy to lokalizacji elementów małej 
architektury, obiektów i urzņdzeń niekubatu-
rowych oraz parkingów podziemnych; 

4) ustala siň zachowanie i uzupełnienie istnie-
jņcej wartościowej zieleni wysokiej i niskiej, 
wydzielenie ogródków przydomowych, za-
chowanie i modernizacjň nawierzchni alejek 
pieszych i dojśń do budynków, zachowanie i 
lokalizacjň urzņdzeń do segregacji odpa-
dów; 

5) ustala siň zachowanie i modernizacjň istnie-
jņcych urzņdzeń rekreacyjnych, sportowych 
i placów zabaw dla dzieci; 

6) dopuszcza siň lokalizacjň nowych urzņdzeń 
rekreacyjnych i elementów małej architektu-
ry. 

5. W zakresie likwidowania barier architektonicz-
nych oraz dostňpności publicznych budynków i 
obiektów usługowych dla osób niepełno-
sprawnych ustala siň kształtowanie: wejśń do 
budynków i terenów oraz wnňtrz budynków: 

1) główne wejścia do budynków należy sytu-
owań w poziomie terenu przed wejściem 
bez progów i stopni tak, aby było ono do-
stňpne dla osób poruszajņcych siň na wóz-

kach, przy wejściach usytuowanych poniżej 
lub powyżej poziomu terenu należy stoso-
wań rampy (jeżeli nie jest to możliwe windy 
lub podnośniki) dostosowane do potrzeb 
osób poruszajņcych siň na wózkach; jeżeli 
główne wejście do budynku istniejņcego nie 
jest możliwe do przystosowania dla osób 
niepełnosprawnych dopuszcza siň dosto-
sowanie innego wejścia, pod warunkiem 
jego czytelnego oznakowania; 

2) drzwi powinny otwierań siň automatycznie, 
byń wyposażone w urzņdzenia ułatwiajņce 
otwieranie lub byń wyposażone w wygodne 
uchwyty; urzņdzenia, takie jak: domofon, 
dzwonek, klamka, uchwyt powinny znajdo-
wań siň na wysokości umożliwiajņcej użyt-
kowanie przez osoby poruszajņce siň na 
wózkach; 

3) budynki i tereny publiczne powinny byń 
projektowane i realizowane w sposób za-
pewniajņcy dostňpnośń dla osób niepełno-
sprawnych, w szczególności poprzez: 
wprowadzanie wind łņczņcych wszystkie 
kondygnacje budynku, zachowanie odpo-
wiednich szerokości korytarzy, drzwi oraz 
zachowanie przestrzeni manewrowych, lo-
kalizacjň toalet dostosowanych do potrzeb 
osób poruszajņcych siň na wózkach; 

4) w czasie przebudowy lub remontu istniejņ-
cych budynków należy dostosowań je w 
miarň możliwości do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. 

§ 12. 

Zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości 

1. Nie wyznacza siň obszarów obowiņzkowego 
scalenia i podziału nieruchomości. 

2. Ustala siň zasady scalania i podziału nieru-
chomości: 

1) ustala siň wydzielanie działek tak, aby ich 
granice od strony ulic, placów lub innych 
miejsc i przestrzeni publicznych były zgodne 
z wyznaczonymi na rysunku planu liniami 
rozgraniczajņcymi; 

2) dopuszcza siň połņczenie istniejņcych dzia-
łek oraz ponowny podział na działki budow-
lane; 

3) w przypadku wydzielania nowych działek, za 
wyjņtkiem działek przeznaczonych pod ko-
munikacjň i tereny zieleni, należy spełniń 
nastňpujņce warunki: 

a) ustala siň kņt granicy działki w stosunku 
do przynajmniej jednej ulicy (KD) lub alei 
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pieszej (KP) wynoszņcy 90  z dopuszczal-
nym odchyleniem o 10 ; ustalenie nie 
dotyczy działek narożnych; 

b) ustala siň minimalnņ wielkośń nowotwo-
rzonej działki budowlanej przeznaczonej 
pod zabudowň mieszkaniowņ wynoszņcņ 
1000m2, a pod zabudowň usługowņ – 
500m2; 

c) ustala siň minimalnņ szerokośń frontu 
nowotworzonej działki budowlanej prze-
znaczonej pod zabudowň mieszkaniowņ 
wynoszņcņ 30m, a pod zabudowň usłu-
gowņ – 20m; 

4) zakazuje siň ponownego podziału istniejņ-
cych działek, jeżeli w wyniku takiego podzia-
łu ich wielkości bňdņ mniejsze niż określone 
w planie minimalne wielkości działek bu-
dowlanych; 

5) zakazuje siň podziału na działki terenów zie-
leni (ZP), terenów zieleni i usług (ZP/U) oraz 
terenów zieleni osiedlowej (ZPo); 

6) lokalizacja kiosków, reklam, elementów 
Miejskiego Systemu Informacji nie wymaga 
wydzielania działek. 

§ 13. 

Zasady kształtowania systemów komunikacji 
i organizacji parkowania 

1. Określa siň zasady przebudowy, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji na obszarze 
planu: 

1) ustala siň układ dróg publicznych obejmujņ-
cych: tereny ulic oznaczonych na rysunku 
planu symbolami KD, tereny alei pieszych 
oznaczone na rysunku planu symbolami KP; 

2) wyznacza siň tereny dróg wewnňtrznych 
oznaczone na rysunku planu symbolami 
KDW oraz dopuszcza siň realizacjň innych 
dróg wewnňtrznych na terenach nowej za-
budowy; 

3) ustala siň przebieg linii rozgraniczajņcych 
terenów komunikacji, określonych w pkt 1 
oraz klasyfikacjň funkcjonalnņ ulic i zasady 
obsługi komunikacyjnej terenów, zgodnie z 
rysunkiem planu oraz ustaleniami szczegó-
łowymi; 

4) ustala siň zasady zagospodarowania po-
szczególnych ulic, alei pieszych i ulic we-
wnňtrznych, zgodnie z ustaleniami szczegó-
łowymi; 

5) ustala siň docelowņ rozbiórkň zabudowy 
oznaczonej na rysunku planu, jako istniejņca 
zabudowa do likwidacji, zlokalizowanej w 

liniach rozgraniczajņcych projektowanej 
Trasy NS 1KDGP oraz rozbiórkň lub przebu-
dowň innych budynków, obiektów i urzņ-
dzeń kolidujņcych z projektowanņ drogņ; 

6) przy prowadzeniu prac zwiņzanych z prze-
budowņ istniejņcych ulic i wprowadzaniem 
ruchu uspokojonego na terenie osiedli 
mieszkaniowych należy uwzglňdniań obo-
wiņzek wyznaczania miejsc parkingowych 
oraz zwiňkszania ilości zatok parkingowych. 

2. W zakresie kształtowania komunikacji kołowej 
na terenie objňtym planem: 

1) ustala siň układ komunikacji kołowej, w 
skład którego wchodzņ: 

a) ulice główne ruchu przyspieszonego: 
Trasa NS 1KDGP, ul. Żwirki i Wigury 
2KDGP; 

b) ulice zbiorcze: ul. Racławicka 3KDZ, ul. 
4KDZ, ul. Adolfa Pawińskiego 5KDZ; 

c) ulice lokalne: ul. Adolfa Pawińskiego 
6KDL, ul. Ksiňcia Trojdena 7KDL, ul. 
Pruszkowska 8KDL, ul. Władysława Koro-
tyńskiego 9KDL, ul. Mołdawska 10KDL, 
11KDL i 12KDL; 

d) ulice dojazdowe: ul. Wiślicka 13KDD, ul. 
Sanocka 14KDD, ul. Władysława Koro-
tyńskiego 15KDD, ul. Jasielska 16KDD i 
17KDD, ul. Karola Bohdanowicza 18KDD, 
ul. Wacława Sierpińskiego 19KDD, ul. 
Szczepana Grzeszczyka 20KDD, ul. 
21KDD, ul. Sņchocka 22KDD, ul. Włady-
sława Okińskiego 23KDD, ul. Gorlicka 
24KDD, ul. Stefana Baleya 25KDD, ul. 
Jankowska 26KDD, przedłużenie ul. Moł-
dawskiej 27KDD, dojazd do przedszkola 
od strony ul. Ksiňcia Trojdena 28KDD; 

e) drogi wewnňtrzne, stanowiņce dojazdy 
do poszczególnych terenów, zespołów 
osiedlowych i budynków, wyszczegól-
nione w ustaleniach szczegółowych. 

2) ustala siň powiņzania obszaru planu z tere-
nami zewnňtrznymi (połņczenia miňdzy-
dzielnicowe) poprzez ulice: Trasa NS, 
ul. Żwirki i Wigury, ul. Grójecka i ul. Racła-
wicka; 

3) ustala siň dwupoziomowe skrzyżowania: 

a) Trasy NS 1KDGP z ul. Grójeckņ – przej-
ście Trasy NS w tunelu pod ul. Grójeckņ; 

b) Trasy NS 1KDGP z ul. Żwirki i Wigury 
2KDGP – przejście Trasy NS w tunelu 
pod ul. Żwirki i Wigury; 
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c) Trasy NS 1KDGP z projektowanņ ulicņ 
4KDZ. 

4) ustala siň realizacjň skrzyżowań jednopo-
ziomowych dla połņczeń pozostałych ulic 
nie wymienionych w pkt 3. 

3. Ustala siň podstawowy układ komunikacji pie-
szej na terenie objňtym opracowaniem, w 
skład którego wchodzņ: 

1) chodniki w liniach rozgraniczajņcych ulic 
(KD) w obszarze objňtym opracowaniem 
planu; 

2) tereny dróg wewnňtrznych oznaczone na 
rysunku planu symbolami KDW; przy czym 
dopuszcza siň wykorzystanie terenów ulic 
wewnňtrznych dla potrzeb komunikacji ko-
łowej jako równorzňdnej z komunikacjņ pie-
szņ na tych terenach; 

3) tereny komunikacji pieszej oznaczone na ry-
sunku planu symbolem KP; 

4) aleje, ciņgi piesze i przestrzenie piesze reali-
zowane na terenach zieleni urzņdzonej ZP 
oraz na terenach zieleni urzņdzonej i usług 
ZP/U; 

5) bezkolizyjne przejścia piesze nad projekto-
wanņ Trasņ NS i liniņ kolejowņ. 

4. W zakresie kształtowania komunikacji rowero-
wej na terenie objňtym planem: 

1) ustala siň w prowadzenie wydzielonych 
ścieżek rowerowych w liniach rozgranicza-
jņcych ulic: projektowanej Trasy NS, Żwirki i 
Wigury, Racławickiej, Korotyńskiego i No-
woprojektowanej 4KDZ; 

2) dopuszcza siň prowadzenie ruchu rowero-
wego w ramach jezdni, wydzielonych ście-
żek rowerowych lub ciņgów pieszo-
rowerowych, dla pozostałych ulic nie wy-
szczególnionych w pkt 1; 

3) dopuszcza siň prowadzenie ruchu rowero-
wego w ramach jezdni, wydzielonych ście-
żek rowerowych lub ciņgów pieszo-
rowerowych na terenie ulic wewnňtrznych; 

4) dopuszcza siň wprowadzenie ścieżek rowe-
rowych na terenach zieleni urzņdzonej (ZP) i 
terenach zieleni urzņdzonej i usług (ZP/U); 

5) ustala siň wydzielenie w ramach ogólnodo-
stňpnych parkingów samochodowych 
miejsc postojowych – stojaków dla rowe-
rów. 

5. Ustala siň zasady obsługi terenu objňtego pla-
nem przez komunikacjň autobusowņ: 

1) ustala siň budowň lub przebudowň ulic: 
Trasa NS 1KDGP, ul. Żwirki i Wigury 
2KDGP, ul. Racławicka 3KDZ, ul. 4KDZ, ul. 
Władysława Korotyńskiego 9KDL, ul. Moł-
dawska 10, 11KDL, ul. Adolfa Pawińskiego 
5KDZ, 6KDL, ul. Pruszkowska 8KDL i ul. 
Ksiňcia Trojdena 7KDL w sposób umożliwia-
jņcy poprowadzenie komunikacji autobu-
sowej; 

2) dopuszcza siň zachowanie dotychczasowej 
lokalizacji przystanków autobusowych lub 
wyznaczenie nowych lokalizacji przystan-
ków autobusowych, np. w miejscach wska-
zanych na rysunku planu. 

6. Ustala siň zasady obsługi terenu objňtego pla-
nem przez komunikacjň kolejowņ: 

1) ustala siň zachowanie, remont, rozbudowň, 
przebudowň lub wymianň istniejņcych 
obiektów i urzņdzeń kolejowych linii kolei 
Radomskiej, w tym: torowisk i infrastruktury 
kolejowej; 

2) rozwiņzania techniczne torowisk kolejowych 
powinny zapewniań ograniczenie uciņżliwo-
ści zwiņzanej z hałasem i drganiami tak, aby 
uciņżliwośń ta nie wykraczała poza linie roz-
graniczajņce terenów kolejowych; 

3) dopuszcza siň zachowanie, przebudowň, 
rozbudowň, remont lub budowň istniejņce-
go przystanku kolejowego „Warszawa Ra-
kowiec”; 

4) dopuszcza siň lokalizacjň nowego przystan-
ku „Warszawa - Wyglňdów” w rejonie 
skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury oraz Trasy 
NS. 

7. Ustala siň zasady lokalizowania parkingów i 
miejsc parkingowych: 

1) ustala siň lokalizacjň miejsc parkingowych 
na terenie działki budowlanej w ilości wyni-
kajņcej ze wskaźników ustalonych w ust. 8; 

2) dopuszcza siň zachowanie i realizacjň miejsc 
parkingowych na terenach ulic i na terenach 
dróg wewnňtrznych; chyba, że ustalenia 
szczegółowe stanowiņ inaczej; 

3) ustala siň zachowanie istniejņcych i realiza-
cjň nowych parkingów na poziomie terenu, 
w szczególności parkingów wskazanych na 
rysunku planu; 

4) dopuszcza siň przekształcenie na parkingi 2-
poziomowe istniejņcych parkingów na po-
ziomie terenu i zespołów garaży, wskaza-
nych na rysunku planu; 
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5) ustala siň zachowanie istniejņcych i realiza-
cjň nowych parkingów podziemnych wska-
zanych na rysunku planu oraz dopuszcza siň 
lokalizowanie parkingów podziemnych pod 
terenami zieleni i urzņdzeń rekreacyjnych 
wewnņtrz kwartałów; 

6) dopuszcza siň zachowanie istniejņcych ga-
raży wielopoziomowych. 

7) zakazuje siň lokalizowania miejsc parkingo-
wych na wyznaczonych w planie terenach 
zieleni: terenach zieleni urzņdzonej (ZP); do-
puszcza siň realizacjň publicznych placów 
parkingowych, dla potrzeb obsługi terenów 
parkowych w ulicach otaczajņcych; 

8) zakazuje siň lokalizowania miejsc parkingo-
wych na wyznaczonych w planie terenach 
zieleni urzņdzonej osiedlowej (ZPo), chyba, 
że ustalenia szczegółowe stanowiņ inaczej. 

8. Ustala siň nastňpujņce wskaźniki parkingowe: 

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami A1, A2 i B1: 

a) dla budynków i lokali usługowych z za-
kresu: biur, administracji, obsługi finan-
sowej – nie mniej niż 10 i nie wiňcej niż 
18 miejsc parkingowych na 1000m2 po-
wierzchni użytkowej budynków; 

b) dla budynków i lokali usługowych z za-
kresu: handlu, rzemiosła, kultury, roz-
rywki, gastronomii, poczty i łņczności al-
bo innych nie wymienionych w lit. a, c – 
nie mniej niż 15 i nie wiňcej niż 25 miejsc 
parkingowych na 1000m2 powierzchni 
użytkowej budynków lub lokali; 

c) dla budynków i pomieszczeń usługo-
wych z zakresu sportu, rekreacji, oświaty, 
zdrowia – nie mniej niż 10 miejsc parkin-
gowych na 1000m2 powierzchni użytko-
wej budynków lub pomieszczeń; 

d) dla budynków i pomieszczeń mieszkal-
nictwa zbiorowego (lub turystyki) z za-
kresu: hoteli, burs szkolnych, domów 
studenckich, domów opieki społecznej – 
nie mniej niż 10 miejsc parkingowych na 
1000m2 powierzchni użytkowej budyn-
ków lub pomieszczeń; 

e) dla budynków mieszkaniowych wieloro-
dzinnych i pomieszczeń mieszkalnych – 
nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 
mieszkanie; 

2) dla pozostałych terenów nie wymienionych 
w pkt 1: 

a) dla budynków i lokali usługowych z za-
kresu: biur, administracji, obsługi finan-
sowej – nie mniej niż 18 i nie wiňcej niż 
30 miejsc parkingowych na 1000m2 po-
wierzchni użytkowej budynków; 

b) dla budynków i lokali usługowych z za-
kresu: handlu, rzemiosła, kultury, roz-
rywki, gastronomii, poczty i łņczności al-
bo innych nie wymienionych w lit. a, c – 
nie mniej niż 25 i nie wiňcej niż 38 miejsc 
parkingowych na 1000m2 powierzchni 
użytkowej budynków lub lokali; 

c)  dla budynków i pomieszczeń usługo-
wych z zakresu sportu, rekreacji, oświaty, 
zdrowia – nie mniej niż 10 miejsc parkin-
gowych na 1000m2 powierzchni użytko-
wej budynków lub pomieszczeń; 

d) dla budynków i pomieszczeń mieszkal-
nictwa zbiorowego (lub turystyki) z za-
kresu: hoteli, burs szkolnych, domów 
studenckich, domów opieki społecznej – 
nie mniej niż 10 miejsc parkingowych na 
1000m2 powierzchni użytkowej budyn-
ków lub pomieszczeń; 

e) dla budynków mieszkaniowych i po-
mieszczeń mieszkalnych – nie mniej niż 1 
miejsce parkingowe na mieszkanie, nie 
mniej jednak niż 1 miejsce parkingowe 
na 60m2 łņcznej powierzchni użytkowej 
mieszkań w budynku; dla budynków 
mieszkaniowych jednorodzinnych waru-
nek uznaje siň za spełniony, jeżeli na 
dom jednorodzinny przypadajņ nie mniej 
niż 2 miejsce parkingowe. 

9. W zakresie likwidowania barier transporto-
wych oraz dostňpności obiektów i urzņdzeń 
komunikacji miejskiej (zbiorowej) i indywidu-
alnej dla osób niepełnosprawnych ustala siň 
kształtowanie: przystanków komunikacji pu-
blicznej oraz miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych: 

1) przystanki autobusowe i tramwajowe po-
winny byń wyposażone w wiaty przystan-
kowe wyraźnie oznakowane, zadaszone, 
oświetlone, z ławkami i miejscem dla osoby 
poruszajņcej siň na wózku inwalidzkim, wy-
posażone w wyczerpujņcņ informacjň tj. 
rozkład jazdy, plan miasta, plan okolicy, do-
stosowanņ do osób słabo-widzņcych oraz 
umieszczonņ na wysokości dostňpnej dla 
osób poruszajņcych siň na wózkach; w sņ-
siedztwie przystanków autobusowych, poza 
wiatņ, należy lokalizowań dodatkowe ławki i 
miejsca wypoczynku; 
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2) w ulicach, w których sņ wyznaczone miejsca 
parkingowe oraz przy obiektach użyteczno-
ści publicznej należy wyznaczań i czytelnie 
oznakowań miejsca parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych; przy miejscach parkin-
gowych dla osób niepełnosprawnych wy-
znaczonych w pasie jezdni należy stosowań 
krawňżniki opuszczone (wtopione) tak, aby 
umożliwiń wjazd na chodnik osobie poru-
szajņcej siň na wózku. 

§ 14. 

Uzbrojenie terenu 

1. Określa siň nastňpujņce zasady przebudowy, 
rozbudowy lub budowy systemów infrastruk-
tury na obszarze objňtym planem: 

1) dopuszcza siň, bez konieczności zmiany 
planu, przebudowň i rozbudowň istniejņ-
cych sieci infrastruktury technicznej kolidu-
jņcych z projektowanņ zabudowņ, obiektami 
i zagospodarowaniem terenu 

2) ustala siň rezerwy terenu dla projektowa-
nych urzņdzeń infrastruktury technicznej do 
zabudowy istniejņcej przebudowywanej 
(modernizowanej) lub rozbudowywanej 
oraz projektowanych obiektów przewidzia-
nych w planie, na terenach położonych w 
liniach rozgraniczajņcych ulic (KD), ciňgów 
pieszych (KP) i dróg wewnňtrznych (KDW), 
dostňpnych dla właściwych służb eksplo-
atacyjnych; dopuszcza siň lokalizowanie 
urzņdzeń, sieci i przyłņczy poza tymi tere-
nami, jeżeli nie bňdzie to kolidowało z zabu-
dowņ i zagospodarowaniem terenu; 

3) dopuszcza siň realizacjň kanałów zbiorczych 
dla sieci uzbrojenia podziemnego. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodň i sieci wodo-
ciņgowej: 

1) ustala siň pełne pokrycie zapotrzebowania 
na wodň obiektów istniejņcych i nowo pro-
jektowanych na terenie objňtym planem z 
miejskiej sieci wodociņgowej; 

2) dla obiektów nowo realizowanych zaopa-
trzenie w wodň może odbywań siň wyłņcz-
nie z miejskiej sieci wodociņgowej; 

3) dopuszcza siň zachowanie, przebudowň i 
rozbudowň istniejņcej sieci wodociņgowej; 

4) ustala siň rezerwy terenu dla sieci wodociņ-
gowych na terenach położonych w liniach 
rozgraniczajņcych: ulic (KD), alei pieszych 
(KP) i terenów dróg wewnňtrznych (KDW). 

 

3. W zakresie odprowadzania ścieków i sieci ka-
nalizacyjnej: 

1) ustala siň odprowadzanie ścieków byto-
wych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, miň-
dzy innymi w oparciu o kolektory ogólno-
spławne w ulicach: Grójeckiej, Ksiňcia Troj-
dena, Pawińskiego, Żwirki i Wigury, Moł-
dawskiej, Jasielskiej, Sanockiej, Wiślickiej, 
Pruszkowskiej, Korotyńskiego, Racławickiej, 
Baleya i Gorlickiej, z uwzglňdnieniem pkt 5; 

2) ustala siň odprowadzanie ścieków deszczo-
wych i roztopowych z terenów ulic i parkin-
gów w północno - zachodniej czňści obszaru 
objňtego planem do miejskiej sieci kanaliza-
cji deszczowej po ich oczyszczeniu w lokal-
nych urzņdzeniach w celu usuniňcia zawie-
siny ogólnej i substancji ropopochodnych 
dla zapewnienia parametrów odprowadza-
nych ścieków zgodnie z wymaganiami sto-
sownych przepisów, z pozostałych terenów 
do ziemi, na własny teren nieutwardzony". 

3) ustala siň odprowadzanie ścieków deszczo-
wych i roztopowych z terenów ulic i parkin-
gów na pozostałych obszarach nie wymie-
nionych w pkt 2 do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej po ich oczyszczeniu, 
a po ewentualnym zrealizowaniu kanalizacji 
deszczowej (w systemie kanalizacji rozdziel-
czej) do kanalizacji deszczowej; dopuszcza 
siň odprowadzenie wód deszczowych i roz-
topowych z pozostałych terenów, a w 
szczególności z terenów zieleni, do ziemi; 

4) dla nowej zabudowy nakazuje siň zagospo-
darowanie wód deszczowych i roztopowych 
w obrňbie działki budowlanej, jeżeli na tere-
nie działki jest zachowane przynajmniej 25% 
powierzchni biologicznie czynnej; 

5) dopuszcza siň realizacjň systemu roz-
dzielczego kanalizacji: kanalizacja sanitarna i 
kanalizacja deszczowa, na obszarze objňtym 
planem; 

6) ustala siň przeniesienie istniejņcej stacji 
zlewnej zlokalizowanej na terenie E1.6 poza 
obszar opracowania planu; 

7) dopuszcza siň zachowanie, remont, przebu-
dowň istniejņcej pompowni ścieków sani-
tarnych „Ochota” zlokalizowanej na terenie 
E1.3; dopuszcza siň ogrodzenie terenu zaj-
mowanego przez pompowniň ścieków, przy 
czym ogrodzenie powinno byń ażurowe na 
całej wysokości i nie wyższe niż 1,8m; 
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8) ustala siň rezerwy terenu dla realizacji przy-
łņczy do projektowanej, przebudowywanej 
(modernizowanej) zabudowy i obiektów 
przewidzianych w planie, na terenach poło-
żonych w liniach rozgraniczajņcych ulic 
(KD), alei pieszych (KP) i terenów dróg we-
wnňtrznych (KDW); 

9) wyklucza siň realizacjň i stosowanie indywi-
dualnych kanalizacji sanitarnych oraz zbior-
ników bezodpływowych. 

4. W zakresie zaopatrzenia w ciepło i sieci cie-
płowniczej: 

1) dopuszcza siň zaopatrzenie w ciepło istnie-
jņcych i nowych budynków i obiektów na 
terenie planu z sieci cieplnej, miňdzy innymi 
w oparciu o magistrale w ulicach: Pawiń-
skiego, Korotyńskiego, Mołdawskiej; 

2) dopuszcza siň zaopatrzenie w ciepło no-
wych budynków i obiektów realizowanych 
na terenie planu w oparciu o urzņdzenia za-
silane z miejskiej sieci gazowej lub z miej-
skiej sieci elektroenergetycznej; 

3) dopuszcza siň zaopatrzenie w ciepło istnie-
jņcych i nowych budynków z kolektorów 
słonecznych lub pomp ciepła, stanowiņcych 
odnawialne źródła energii oraz dopuszcza 
siň wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej 
w skojarzeniu, na potrzeby indywidualne i 
lokalne, przy wykorzystaniu gazu ziemnego, 
kolektorów słonecznych lub pomp ciepła; 

4) zakazuje siň zaopatrzenia istniejņcej zabu-
dowy w ciepło z indywidualnych kotłów 
opalanych paliwem stałym; 

5) zaleca siň zmianň rodzaju sieci z kanałów 
ciepłowniczych na sień preizolowanņ z 
kompensatorami liniowymi dla wszystkich 
modernizowanych sieci ciepłowniczych oraz 
stosowanie sieci preizolowanej z kompensa-
torami liniowymi dla realizowanych sieci 
ciepłowniczych; 

6) ustala siň rezerwy terenu dla realizacji sieci 
ciepłowniczej na terenach położonych w li-
niach rozgraniczajņcych: ulic (KD), alei pie-
szych (KP) i terenów dróg wewnňtrznych 
(KDW). 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz i sieci gazowej: 

1) ustala siň zaopatrzenie w gaz zabudowy na 
terenie planu z sieci gazowej, miňdzy inny-
mi w oparciu o stacjň redukcyjno - pomia-
rowņ II stopnia przy ul. Pruszkowskiej zasi-
lanej z magistrali w ul. Żwirki i Wigury; 

 

2) ustala siň rezerwy terenu dla sieci gazowej 
na terenach położonych w liniach rozgrani-
czajņcych: ulic (KD), alei pieszych (KP) i te-
renów dróg wewnňtrznych (KDW); 

3) ustala siň zachowanie istniejņcej stacji re-
dukcyjno - pomiarowej II stopnia przy ul. 
Pruszkowskiej na terenie B3.4 I-G; Dopusz-
cza siň: remont, adaptacjň, przebudowň 
(modernizacjň) istniejņcych urzņdzeń i 
obiektów stacji redukcyjnej gazu; dopuszcza 
siň ogrodzenie terenu zajmowanego przez 
stacjň redukcyjnņ gazu, przy czym ogrodze-
nie powinno byń ażurowe na całej wysoko-
ści i nie wyższe niż 1,8m; 

4) nie przewiduje siň na obszarze planu lokali-
zacji urzņdzeń gazowniczych wymagajņcych 
szczególnych stref bezpieczeństwa; 

5) sieci i urzņdzenia gazowe powinny byń re-
alizowane zgodnie z warunkami określony-
mi w rozporzņdzeniu w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadań 
sieci gazowe; w szczególności: linie ogro-
dzeń powinny przebiegań w odległości nie 
mniejszej niż 0,5m od gazociņgu, w linii 
ogrodzenia lub na ścianie budynku należy 
umieszczań szafkň gazowņ otwieranņ od 
strony ulicy; 

6) dopuszcza siň wykorzystanie gazu w urzņ-
dzeniach kogeneracyjnych wytwarzajņcych 
ciepło w skojarzeniu z wytwarzaniem ener-
gii elektrycznej; 

7) dopuszcza siň wykorzystanie gazu w indy-
widualnych urzņdzeniach wytwarzajņcych 
ciepło. 

6. W zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycznņ 
i sieci elektroenergetycznych: 

1) ustala siň zaopatrzenie w energiň elektrycz-
nņ obiektów na terenie objňtym opracowa-
niem z sieci elektroenergetycznej zasilanej 
miňdzy innymi z RPZ „Ochota”; 

2) dopuszcza siň zachowanie istniejņcych stacji 
transformatorowych; dopuszcza siň lokali-
zacjň nowych wbudowanych stacji trans-
formatorowych; 

3) ustala siň rezerwy terenu dla sieci elektro-
energetycznych na terenach położonych w 
liniach rozgraniczajņcych: ulic (KD), alei pie-
szych (KP) i terenów dróg wewnňtrznych 
(KDW); 
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4) zabrania siň lokalizowania na terenie objň-
tym opracowaniem napowietrznych linii 
elektroenergetycznych; 

5) ustala siň zachowanie istniejņcej stacji elek-
troenergetycznej RPZ „Ochota” na terenie 
E1.7 I-E; 

6) dopuszcza siň rozbudowň, przebudowň, 
modernizacjň istniejņcej stacji elektroener-
getycznej RPZ „Ochota” na terenie E1.7 I-E; 

7) ustala siň docelowe skablowanie istniejņ-
cych odcinków napowietrznej linii elektro-
energetycznych 110kV relacji RPZ „Zachod-
nia” RPZ „Południowa” i połņczenia z RPZ 
„Ochota”, oznaczonych na rysunku planu; 

8) do czasu skablowania linii 110kV w zasiňgu 
stref ich potencjalnego oddziaływania usta-
la siň ograniczenia w zabudowie i zagospo-
darowaniu terenu, zgodnie z ustaleniami § 8 
ust. 12 oraz zakaz lokalizowania zieleni wy-
sokiej pod liniņ; dotyczy to czňści terenów: 
F1.1 i F1.3. 

7. W zakresie dostňpu do telefonicznych połņczeń 
kablowych i sieci teletechnicznych: 

1) dopuszcza siň obsługň telekomunikacyjnņ 
obiektów na terenie objňtym opracowaniem 
z istniejņcej sieci telekomunikacyjnej lub z 
innych sieci telekomunikacyjnych; 

2) ustala siň rezerwy terenu dla sieci teletech-
nicznych na terenach położonych w liniach 
rozgraniczajņcych: ulic (KD), alei pieszych 
(KP) i terenów dróg wewnňtrznych (KDW); 

3) zabrania siň lokalizowania na terenie objň-
tym opracowaniem nowych napowietrz-
nych linii telekomunikacyjnych; 

4) wszelkie ewentualne przebudowy kanaliza-
cji teletechnicznej i telefonicznych linii ka-
blowych, powinny zostań uzgodnione ze 
wskazanymi przez Komendň Głównņ Policji 
wydziałami wewnňtrznymi. 

8. W zakresie usuwania odpadów: 

1) ustala siň: unieszkodliwianie odpadów poza 
obszarem objňtym opracowaniem oraz po-
wszechnņ obsługň w zakresie wywożenia 

odpadów realizowanņ przez wyspecjalizo-
wane firmy; 

2) ustala siň wyposażenie każdej posesji w 
urzņdzenia do zbierania oraz segregacji od-
padów, przy czym dopuszcza siň zachowa-
nie istniejņcych śmietników obsługujņcych 
kilka budynków; 

3) dopuszcza siň lokalizowanie urzņdzeń do 
zbierania lub segregacji odpadów (kosze, 
pojemniki), na terenach ulic (KD), alei pie-
szych (KP) i ulic wewnňtrznych (KDW). 

§ 15. 

Zasady tymczasowego zagospodarowania,  
urzņdzenia i użytkowania terenów 

1. Dopuszcza siň dotychczasowe użytkowanie 
terenów do czasu ich zagospodarowania zgod-
nie z przeznaczeniem określonym w planie. 

2. Dopuszcza siň zachowanie istniejņcych ogród-
ków działkowych na terenach F1, F2, G1.1, 
G1.2, G1.3, G1.5 oraz na terenach ulic: Trasa 
NS (1KDGP), Racławicka 3KDZ, projektowana 
4KDZ i projektowana 21KDD, do czasu realiza-
cji docelowego zagospodarowania terenu 
określonego w planie. 

3. Ustala siň ograniczenia w zabudowie i zago-
spodarowaniu terenów oznaczonych symbo-
lami F1.1 i F1.3 położonych w zasiňgu stref po-
tencjalnego oddziaływania linii elektroenerge-
tycznej 110kV, zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 12 
oraz zakaz lokalizowania zieleni wysokiej pod 
liniņ, do czasu skablowania tej linii. 

4. Ustala siň zachowanie istniejņcej ulicy łņczņcej 
ul. Karola Bohdanowicza z ul. Wacława Sier-
pińskiego oraz zakaz lokalizowania zabudowy 
na terenach oznaczonych symbolami: E4.5, 
E4.6, E4.9 i E4.11, do czasu realizacji odcinka 
ul. Racławickiej pomiňdzy ul. Grójeckņ i ul. Mo-
ładawskņ. 

5. Dopuszcza siň zachowanie istniejņcej zabudo-
wy w liniach rozgraniczajņcych projektowanej 
Trasy NS do czasu realizacji Trasy NS. 

6. Dopuszcza siň zachowanie, przebudowň, re-
mont istniejņcej stacji benzynowej na terenie 
E1.8, do czasu realizacji nowej zabudowy. 
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Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 16. 

1. Ustalenia dla obszaru A1: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A1.1 U-HB: 
 

Symbol na rysunku A1.1 U-HB 
Przeznaczenie terenu Tereny usług handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 6. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 2,5. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 50%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy - 9m. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25%. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, 
wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Adolfa Pawińskiego 5KDZ i ul. 
Ksiňcia Trojdena 7KDL. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 1. 
 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
2) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A1.2 KDW: 

 
Symbol na rysunku A1.2 KDW 

Przeznaczenie terenu Tereny dróg wewnňtrznych, zgodnie z § 4 ust. 17. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 
 Zapewnienie dojazdów i dojśń do terenów: A1.3 U-A, A1.1 U-HB 
 Dopuszcza siň zagospodarowanie terenu w formie jednej przestrzeni dla 

ruchu pieszego, kołowego i rowerowego. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 40%. 
 Zakazuje siň wprowadzania ogrodzeń wewnňtrznych, zgodnie z § 7 ust. 1. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 3,8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Wjazd od strony ul. Ksiňcia Trojdena 7KDL. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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3) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A1.3 U-A: 
 

Symbol na rysunku A1.3 U-A 

Przeznaczenie terenu Tereny usług administracji, zgodnie z § 4 ust. 7. 
Inwestycja celu publicznego – administracja państwowa. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,5. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 30%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m. 

 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 
pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 40%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, 
wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Adolfa Pawińskiego 5KDZ lub ul. 
Ksiňcia Trojdena 7KDL poprzez teren drogi wewnňtrznej A1.2 KDW. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 1. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
2 Ustalenia dla obszaru A2: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A2.1 MW: 
 

Symbol na rysunku A2.1 MW 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,8. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 30%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 50%. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 
 Wyznacza siň miejsce lokalizacji pomnika, rzeźby, kapliczki. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 
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Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulicy Ksiňcia Trojdena 7KDL lub drogi 
wewnňtrznej A2.2 KDW. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 1. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
2) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A2.2 KDW: 

 
Symbol na rysunku A2.2 KDW 

Przeznaczenie terenu Tereny dróg wewnňtrznych, zgodnie z § 4 ust. 17. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 

 Zapewnienie dojazdów i dojśń do terenów: A2.1 MW, A2.3 KD-Gw, A2.4 
MW(U), A2.5 MW. 

 Dopuszcza siň zagospodarowanie terenu w formie jednej przestrzeni dla 
ruchu pieszego, kołowego i rowerowego. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 0%. 

 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 3,8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Wjazd od strony ul. Ksiňcia Trojdena 7KDL lub ul. Sanockiej 14KDD. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
3) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A2.3 KD-Gw: 

 
Symbol na rysunku A2.3 KD-Gw 

Przeznaczenie terenu Tereny garaży wielopoziomowych, zgodnie z § 4 ust. 18. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej - 2,8. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 70%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 15m, nie wiňcej niż 4 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – nie 

określa siň. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 3. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 
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Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulicy Ksiňcia Trojdena 7KDL lub drogi 
wewnňtrznej A2.2 KDW. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
4) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A2.4 MW(U): 

 
Symbol na rysunku A2.4 MW(U) 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, 
zgodnie z § 4 ust. 4. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 2,8. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 45%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy - 9 m. 

 -Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 
30%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: Ksiňcia Trojdena 7KDL, ul. Sanoc-
kiej 14KDD lub drogi wewnňtrznej A2.2 KDW. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 1. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
5) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A2.5 MW: 

 
Symbol na rysunku A2.5 MW 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,6. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 25. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 

50%. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
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 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 
 Dopuszcza siň zachowanie, remont, przebudowň istniejņcych budynków 

11-kondygnacyjnych. 
Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

 Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, od-
prowadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania 
odpadów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Sanockiej 14KDD lub drogi we-
wnňtrznej A2.2 KDW. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 1. 
 Lokalizacja parkingów w poziomie terenu, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
3. Ustalenia dla obszaru A3: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A3.1 ZP: 
 

Symbol na rysunku A3.1 ZP 
Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urzņdzonej, zgodnie z § 4 ust. 12. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 

90%. 
 Zakazuje siň ogradzania terenu zieleni, zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 1 

pkt 4. 
 Wyznacza siň oś widokowņ od strony ul. Mołdawskiej i oś kompozycyjnņ 

założenia parkowego: Parku im Malickiego i Parku - Cmentarza Żołnierzy 
Radzieckich, wg par. 5 ust. 7. 

 Geometria i pokrycie dachu dla elementów małej architektury, wg § 11 
ust. 2 pkt 2 i 3. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zakazuje siň umieszczania reklam, nośników reklam, słupów ogłoszenio-
wych i szyldów. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Ustala siň zachowanie i ochronň pomnika przyrody - topola. 
 Ustala siň zachowanie, remont, przebudowň istniejņcego ujňcia wody przy 

ul. Pruszkowskiej. 
 Zasady zagospodarowania terenów położonych w strefie ochrony kon-

serwatorskiej wybranych parametrów układu urbanistycznego, wg § 9 
ust. 1. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 
Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Zakazuje siň lokalizowania miejsc parkingowych na terenie zieleni urzņdzonej. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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4. Ustalenia dla obszaru A4: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A4.1 MW(U): 
 

Symbol na rysunku A4.1 MW(U) 
Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, 

zgodnie z § 4 ust. 4. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 2,5. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 40%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 

40%. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 
 Dopuszcza siň zachowanie, remont, przebudowň istniejņcych budynków 

11-kondygnacyjnych. 
Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Adolfa Pawińskiego 5KDZ, ul. 
Pruszkowskiej 8KDL lub ul. Wiślickiej 13KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 
 Lokalizacja parkingów w poziomie terenu, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
2) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A4.2 ZPo: 

 
Symbol na rysunku A4.2 ZPo 

Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urzņdzonej osiedlowej, zgodnie z § 4 ust. 14. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu zieleni – 70%. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 4. 
 Geometria i pokrycie dachu dla elementów małej architektury, wg § 11 

ust. 2 pkt 2 i 3. 
Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zakazuje siň umieszczania reklam, nośników reklam, słupów ogłoszenio-
wych i szyldów. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Zakazuje siň lokalizowania miejsc parkingowych na terenie zieleni. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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3) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A4.3 U-O: 
 

Symbol na rysunku A4.3 U-O 

Przeznaczenie terenu Tereny usług oświaty, zgodnie z § 4 ust. 9. 
Inwestycja celu publicznego – przedszkole publiczne. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 0,5. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 25%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 10m, nie wiňcej niż 2 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 50%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 3. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

 Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, od-
prowadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania 
odpadów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Pruszkowskiej 8KDL poprzez teren 
drogi wewnňtrznej A4.4 KDW lub bezpośrednio. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
4) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A4.4 KDW: 

 
Symbol na rysunku A4.4 KDW 

Przeznaczenie terenu Tereny dróg wewnňtrznych, zgodnie z § 4 ust. 17. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 
Zapewnienie dojazdów i dojśń do terenów: A4.3 U-O, A4.5 MW. 

 Dopuszcza siň zagospodarowanie terenu w formie jednej przestrzeni dla 
ruchu pieszego, kołowego i rowerowego. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 0%. 

 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Wjazd od strony ul. Pruszkowskiej 8KDL. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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5) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A4.5 MW: 
 

Symbol na rysunku A4.5 MW 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,8. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 30%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 40%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

 Dopuszcza siň zachowanie, remont, przebudowň istniejņcych budynków 
11-kondygnacyjnych. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Pruszkowskiej 8KDL lub ul. Wi-
ślickiej 13KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów w poziomie terenu, wg § 13 ust. 7. 

 Dopuszcza siň przebudowň lub wymianň istniejņcych parkingów i garaży 
na parkingi 2-poziomowe, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
6) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A4.6 U-HB: 

 
Symbol na rysunku A4.6 U-HB 

Przeznaczenie terenu Tereny usług handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 6. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,7. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 85%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 8m, nie wiňcej niż 2 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 0%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 
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Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Pruszkowskiej 8KDL lub drogi we-
wnňtrznej A4.4 KDW. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
5. Ustalenia dla obszaru A5: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A5.1 MW: 
 

Symbol na rysunku A5.1 MW 

Przeznaczenie terenu  Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 

 Dopuszcza siň zachowanie i rozwój istniejņcych usług kultury (Dom Kultu-
ry) i administracji, w tym lokalizacji lokali usługowych poza parterami bu-
dynków. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 0,9. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 30%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 12m, nie wiňcej niż 3 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 40%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady zagospodarowania terenów położonych w strefie ochrony konser-
watorskiej wybranych parametrów układu urbanistycznego, wg § 9 ust. 1. 

 Budynki objňte ochronņ w planie do zachowania, zgodnie z rysunkiem 
planu i ustaleniami § 9 ust. 1. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Pruszkowskiej 8KDL lub ul. Wi-
ślickiej 13KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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6. Ustalenia dla obszaru A6: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A6.1 U-Z: 
 

Symbol na rysunku A6.1 U-Z 
Przeznaczenie terenu Tereny usług zdrowia, zgodnie z § 4 ust. 10. 

Inwestycja celu publicznego – żłobek. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 0,5. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 25%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 10m, nie wiňcej niż 2 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 

50%. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 3. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

 Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, od-
prowadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania 
odpadów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Sanockiej 14KDD. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
2) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A6.2 MW: 

 
Symbol na rysunku A6.2 MW 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,5. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 25%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 

50%. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 
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Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

 Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, od-
prowadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania 
odpadów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Sanockiej 14KDD lub drogi we-
wnňtrznej A6.4 KDW. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 
Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
3) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A6.3 U-HB: 

 
Symbol na rysunku A6.3 U-HB 

Przeznaczenie terenu Tereny usług handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 6. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,2. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 60%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 8m, nie wiňcej niż 2 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej - nie 

określa siň. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Pruszkowskiej 8KDL, ul. Sanoc-
kiej 14KDD lub drogi wewnňtrznej A6.4 KDW. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 
Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
4) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A6.4 KDW: 

 
Symbol na rysunku A6.4 KDW 

Przeznaczenie terenu Tereny dróg wewnňtrznych, zgodnie z § 4 ust. 17. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 
 Zapewnienie dojazdów i dojśń do terenów: A6.3 U-HB, A6.2 MW. 

 Dopuszcza siň zagospodarowanie terenu w formie jednej przestrzeni dla 
ruchu pieszego, kołowego i rowerowego. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 0%. 

 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 
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Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Wjazd od strony ul. Sanockiej 14KDD. 
 Lokalizacja parkingów w poziomie terenu, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
§ 17. 

1. Ustalenia dla obszaru B1: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B1.1 MW: 
 

Symbol na rysunku B1.1 MW 
Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,5. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 30%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 18m, nie wiňcej niż 5 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 

40%. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 
 Zasady zagospodarowania terenów położonych w obszarze dóbr kultury 

współczesnej objňty ochronņ urbanistycznņ, wg § 9 ust. 4. 
 Budynki do zachowania, zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 9 

ust. 4. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

 Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, od-
prowadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania 
odpadów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Sanockiej 14KDD, ul. Ksiňcia 
Trojdena 7KDL lub 28KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 1. 
 Lokalizacja parkingów w poziomie terenu, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
2) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B1.2 U-Z: 

 
Symbol na rysunku B1.2 U-Z 

Przeznaczenie terenu Tereny usług zdrowia, zgodnie z § 4 ust. 10. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,2. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 60%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 10m, nie wiňcej niż 2 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
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 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej - nie 

określa siň. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 3. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania terenów położonych w obszarze dóbr kultury 

współczesnej objňty ochronņ urbanistycznņ, wg § 9 ust. 4. 
Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

 Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, od-
prowadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania 
odpadów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Sanockiej 14KDD. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 1. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
3) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B1.3 ZPo: 

 
Symbol na rysunku B1.3 ZPo 

Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urzņdzonej osiedlowej, zgodnie z § 4 ust. 14. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu zieleni – 30%. 
 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 4. 
 Geometria i pokrycie dachu dla elementów małej architektury, wg § 11 

ust. 2 pkt 2 i 3. 
Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zakazuje siň umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Zasady zagospodarowania terenów położonych w obszarze dóbr kultury 

współczesnej objňty ochronņ urbanistycznņ, wg § 9 ust. 4. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Zakazuje siň lokalizowania miejsc parkingowych na terenie zieleni. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
4) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B1.4 U-HB: 

 
Symbol na rysunku B1.4 U-HB 

Przeznaczenie terenu Tereny usług handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 6. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,4. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 70%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 8m, nie wiňcej niż 2 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – nie 

określa siň. 
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 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy ulicy 

Żwirki i Wigury (2KDGP), wg § 8 ust. 10. 
 Zasady zagospodarowania terenów położonych w obszarze dóbr kultury 

współczesnej objňty ochronņ urbanistycznņ, wg § 9 ust. 4. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

 Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, od-
prowadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania 
odpadów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Ksiňcia Trojdena 7KDL lub 
28KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 1. 
 Dopuszcza siň przebudowň lub wymianň istniejņcych parkingów i garaży 

na parkingi 2-poziomowe, wg § 13 ust. 7. 
Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
5) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B1.5 MW: 

 
Symbol na rysunku B1.5 MW 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,5. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 35%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 15m, nie wiňcej niż 4 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 

40%. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
 Dopuszcza siň zachowanie istniejņcych budynków 9-kondygnacyjnych. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy ulicy 

Żwirki i Wigury (2KDGP), wg § 8 ust. 10. 
 Zasady zagospodarowania terenów położonych w obszarze dóbr kultury 

współczesnej objňty ochronņ urbanistycznņ, wg § 9 ust. 4. 
 Budynki do zachowania, zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 9 

ust. 4. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 
 Zaleca siň objňcie programem rewitalizacji terenów i budynków przylega-

jņcych do ul. Żwirki i Wigury. 
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Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Ksiňcia Trojdena 7KDL lub 
28KDD; od strony ul. Żwirki i Wigury 2KDGP dopuszcza siň wjazd zgodnie 
z rysunkiem planu. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 1. 

 Dopuszcza siň przebudowň lub wymianň istniejņcych parkingów i garaży 
na parkingi 2-poziomowe, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
6) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B1.6 U-O: 

 
Symbol na rysunku B1.6 U-O 

Przeznaczenie terenu Tereny usług oświaty, zgodnie z § 4 ust. 9. 
Inwestycja celu publicznego – przedszkole publiczne. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 0,5. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 25%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 10m, nie wiňcej niż 2 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 

50%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 3. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 

 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-
dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady zagospodarowania terenów położonych w obszarze dóbr kultury 
współczesnej objňty ochronņ urbanistycznņ, wg § 9 ust. 4. 

 Budynki do zachowania, zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 9 
ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulicy 28KDD. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 1. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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2. Ustalenia dla obszaru B2: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B2.1 ZP: 
 

Symbol na rysunku B2.1 ZP 
Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urzņdzonej, zgodnie z § 4 ust. 12. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 90%. 
 Zakazuje siň ogradzania terenu zieleni, zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 1 

pkt 4. 
 Wyznacza siň oś widokowņ od strony ul. Mołdawskiej i oś kompozycyjnņ 

założenia parkowego: Parku im Malickiego i Parku - Cmentarza Żołnierzy 
Radzieckich, wg par. 5 ust. 7. 

 Geometria i pokrycie dachu dla elementów małej architektury, wg § 11 
ust. 2 pkt 2 i 3. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zakazuje siň umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Zasady zagospodarowania terenów położonych w obszarze dóbr kultury 

współczesnej objňty ochronņ urbanistycznņ, wg § 9 ust. 4. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Zakazuje siň lokalizowania miejsc parkingowych na terenie zieleni urzņdzonej. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
3. Ustalenia dla obszaru B3: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B3.1 MW: 
 

Symbol na rysunku B3.1 MW 
Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,4. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 30%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 15m, nie wiňcej niż 4 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 

40%. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
 Dopuszcza siň zachowanie, remont, przebudowň istniejņcych budynków 

11-kondygnacyjnych. 
Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 
 Zasady zagospodarowania terenów położonych w obszarze dóbr kultury 

współczesnej objňty ochronņ urbanistycznņ, wg § 9 ust. 4. 
 Budynki do zachowania, zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 9 

ust. 4. 
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 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 
Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

 Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, od-
prowadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania 
odpadów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Pruszkowskiej 8KDL lub ul. Sa-
nockiej 14KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 
 Dopuszcza siň przebudowň lub wymianň istniejņcych parkingów i garaży 

na parkingi 2-poziomowe, wg § 13 ust. 7. 
Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
2) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B3.2 ZPo: 

 
Symbol na rysunku B3.2 ZPo 

Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urzņdzonej osiedlowej, zgodnie z § 4 ust. 14. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu zieleni – 60%. 

 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 4. 

 Geometria i pokrycie dachu dla elementów małej architektury, wg § 11 
ust. 2 pkt 2 i 3. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zakazuje siň umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Zasady zagospodarowania terenów położonych w obszarze dóbr kultury 

współczesnej objňty ochronņ urbanistycznņ, wg § 9 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Zakazuje siň lokalizowania miejsc parkingowych na terenie zieleni. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
3) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B3.3 MW: 

 
Symbol na rysunku B3.3 MW 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,5. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 35%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 15m, nie wiňcej niż 4 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 

40%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Dopuszcza siň zachowanie, remont, przebudowň istniejņcych budynków 
11-kondygnacyjnych. 
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Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy ulicy 

Żwirki i Wigury (2KDGP), wg § 8 ust. 10. 
 Zasady zagospodarowania terenów położonych w obszarze dóbr kultury 

współczesnej objňty ochronņ urbanistycznņ, wg § 9 ust. 4. 
 Budynki do zachowania, zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 9 

ust. 4. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 
 Zaleca siň objňcie programem rewitalizacji terenów i budynków przylega-

jņcych do ul. Żwirki i Wigury. 
Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Pruszkowskiej 8KDL; od strony ul. 
Żwirki i Wigury 2KDGP dopuszcza siň wjazd zgodnie z rysunkiem planu. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 
 Dopuszcza siň przebudowň lub wymianň istniejņcych parkingów i garaży 

na parkingi 2-poziomowe, wg § 13 ust. 7. 
Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
4) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B3.4 I-G: 

 
Symbol na rysunku B3.4 I-G 

Przeznaczenie terenu Tereny obiektów i urzņdzeń gazowniczych, zgodnie z § 4 ust. 20. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – nie określa 
siň. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – nie określa 
siň. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 1 kondygnacja. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – nie 

określa siň. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 3. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania terenów położonych w obszarze dóbr kultury 

współczesnej objňty ochronņ urbanistycznņ, wg § 9 ust. 4. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Pruszkowskiej 8KDL. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 121 – 23879 – Poz. 3553 
 
4. Ustalenia dla obszaru B4: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B4.1 MW: 
 

Symbol na rysunku B4.1 MW 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,7. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 35%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 18m, nie wiňcej niż 5 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 40%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady zagospodarowania terenów położonych w obszarze dóbr kultury 
współczesnej objňty ochronņ urbanistycznņ, wg § 9 ust. 4. 

 Budynki do zachowania, zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 9 
ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Pruszkowskiej 8KDL, ul. Włady-
sława Korotyńskiego 15KDD lub ul. Jasielskiej 16KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Dopuszcza siň przebudowň lub wymianň istniejņcych parkingów i garaży 
na parkingi 2-poziomowe, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
2) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B4.2 U-HB: 

 
Symbol na rysunku B4.2 U-HB 

Przeznaczenie terenu Tereny usług handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 6. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,2. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 60%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 8m, nie wiňcej niż 2 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej - nie 

określa siň. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 
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Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania terenów położonych w obszarze dóbr kultury 

współczesnej objňty ochronņ urbanistycznņ, wg § 9 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Pruszkowskiej 8KDL. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Dopuszcza siň przebudowň lub wymianň istniejņcych parkingów i garaży 
na parkingi 2-poziomowe, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
3) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B4.3 ZPo: 

 
Symbol na rysunku B4.3 ZPo 

Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urzņdzonej osiedlowej, zgodnie z § 4 ust. 14. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu zieleni – 60%. 

 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 4. 

 Geometria i pokrycie dachu dla elementów małej architektury, wg § 11 ust. 
2 pkt 2 i 3. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zakazuje siň umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Zasady zagospodarowania terenów położonych w obszarze dóbr kultury 

współczesnej objňty ochronņ urbanistycznņ, wg § 9 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Dopuszcza siň przebudowň lub wymianň istniejņcych parkingów i garaży na 
parkingi 2-poziomowe, wg § 13 ust. 7; dojazd od strony ul. Pruszkowskiej 
8KDL. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
4) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B4.4 MW: 

 
Symbol na rysunku B4.4 MW 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,5. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 30%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 18m, nie wiňcej niż 5 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 40%. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
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Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy ulicy 

Żwirki i Wigury (2KDGP), wg § 8 ust. 10. 
 Zasady zagospodarowania terenów położonych w obszarze dóbr kultury 

współczesnej objňty ochronņ urbanistycznņ, wg § 9 ust. 4. 
 Budynki do zachowania, zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 9 

ust. 4. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 
 Zaleca siň objňcie programem rewitalizacji terenów i budynków przylega-

jņcych do ul. Żwirki i Wigury. 
Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Pruszkowskiej 8KDL lub ul. 
Władysława Korotyńskiego 15KDD; zakazuje siň dojazdu od strony ul. 
Żwirki i Wigury 2KDGP. 

 -Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów w poziomie terenu, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
5. Ustalenia dla obszaru B5: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B5.1 MW: 
 

Symbol na rysunku B5.1 MW 
Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 
Warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej - 4. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 70%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 42m, nie wiňcej niż 13 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – nie 

określa siň. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki za-
gospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w użyt-
kowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony drogi wewnňtrznej B5.6 KDW lub od 
strony ulic: ul. Władysława Korotyńskiego 15KDD lub ul. Jasielskiej 
17KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 
Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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2) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B5.2 U-O: 
 

Symbol na rysunku B5.2 U-O 

Przeznaczenie terenu Tereny usług oświaty, zgodnie z § 4 ust. 9. 
Inwestycja celu publicznego – przedszkole publiczne. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 0,5. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 25%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 10m, nie wiňcej niż 2 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 50%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 3. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

 Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, od-
prowadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania 
odpadów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Władysława Korotyńskiego 15KDD 
lub drogi wewnňtrznej B5.6 KDW. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
3) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B5.3 MW: 

 
Symbol na rysunku B5.3 MW 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,3. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 25%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 18m, nie wiňcej niż 5 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 50%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 
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 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy ulicy 
Żwirki i Wigury (2KDGP), wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

 Zaleca siň objňcie programem rewitalizacji terenów i budynków przylega-
jņcych do ul. Żwirki i Wigury. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Władysława Korotyńskiego 15KDD 
lub drogi wewnňtrznej B5.6 KDW; zakazuje siň dojazdu od strony ul. Żwirki 
i Wigury 2KDGP. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
4) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B5.4 MW(U): 

 
Symbol na rysunku B5.4 MW(U) 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, 
zgodnie z § 4 ust. 4. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 2,8. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 35%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 25m, nie wiňcej niż 7 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 
 Obowiņzek lokalizacji usług w parterach budynków od strony ul. Racławic-

kiej (3KDZ) i ul. Jasielskiej (17KDD). 
 Dopuszcza siň zachowanie, remont, przebudowň istniejņcych budynków 

11-kondygnacyjnych. 
Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 
 Zaleca siň objňcie programem rewitalizacji terenów i budynków przylega-

jņcych do ul. Racławickiej. 
Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, 
wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Jasielskiej 17KDD lub drogi we-
wnňtrznej B5.6 KDW. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 
 Lokalizacja parkingów w poziomie terenu, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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5) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B5.5 ZP/U: 
 

Symbol na rysunku B5.5 ZP/U 
Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urzņdzonej i usług, zgodnie z § 4 ust. 13. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 0,5. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 25%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 8m, nie wiňcej niż 2 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 

50%. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zakazuje siň ogradzania terenu zieleni, zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 1 

pkt 4. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 
 Obowiņzek lokalizacji usług w parterach budynków od strony ul. Żwirki i 

Wigury (2KDGP) i ul. Racławickiej (3KDZ). 
 Wyznacza siň miejsce lokalizacji pomnika, rzeźby, kapliczki. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zakazuje siň umieszczania reklam i słupów ogłoszeniowych. 
 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony drogi wewnňtrznej B5.6 KDW. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
6) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B5.6 KDW: 

 
Symbol na rysunku B5.6 KDW 

Przeznaczenie terenu Tereny dróg wewnňtrznych, zgodnie z § 4 ust. 17. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 
 Zapewnienie dojazdów i dojśń do terenów: B5.4 MW(U), B5.5 ZP/U, B5.3 

MW. 
 Dopuszcza siň zagospodarowanie terenu w formie jednej przestrzeni dla 

ruchu pieszego, kołowego i rowerowego. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 0%. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 
 Zasady zagospodarowania terenów położonych w obszarze dóbr kultury 

współczesnej objňty ochronņ urbanistycznņ, wg § 9 ust. 4. 
Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Wjazd od strony ul. Jasielskiej 17KDD. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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§ 18. 

1. Ustalenia dla obszaru C1: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C1.1 MW(U): 
 

Symbol na rysunku C1.1 MW(U) 
Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, 

zgodnie z § 4 ust. 4. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej - 4. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 50%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 42m, nie wiňcej niż 13 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – nie 

określa siň. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Adolfa Pawińskiego 6KDL, ul. 
Pruszkowskiej 8KDL lub ul. Władysława Korotyńskiego 9KDL. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 
 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
2) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C1.2 ZPo: 

 
Symbol na rysunku C1.2 ZPo 

Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urzņdzonej osiedlowej, zgodnie z § 4 ust. 14. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu zieleni – 60%. 
 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 4. 
 Geometria i pokrycie dachu dla elementów małej architektury, wg § 11 ust. 

2 pkt 2 i 3. 
Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zakazuje siň umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Dojazd do parkingu od strony ul. Władysława Korotyńskiego 9KDL. 
 Dopuszcza siň przebudowň lub wymianň istniejņcych parkingów i garaży 

na parkingi 2-poziomowe, wg § 13 ust. 7. 
Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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3) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C1.3 MW: 
 

Symbol na rysunku C1.3 MW 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej - 2. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 35%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 

40%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Pruszkowskiej 8KDL lub ul. 
Władysława Korotyńskiego 9KDL. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
4) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C1.4 ZPo: 

 
Symbol na rysunku C1.4 ZPo 

Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urzņdzonej osiedlowej, zgodnie z § 4 ust. 14. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu zieleni – 60%. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 4. 

 Geometria i pokrycie dachu dla elementów małej architektury, wg § 11 
ust. 2 pkt 2 i 3. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zakazuje siň umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Dojazd do parkingu od strony ul. Władysława Korotyńskiego 9KDL. 
 Lokalizacja parkingów w poziomie terenu, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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5) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C1.5 MW: 
 

Symbol na rysunku C1.5 MW 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,8. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 30%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 

 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 
pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 

40%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Pruszkowskiej 8KDL, ul. Włady-
sława Korotyńskiego 9KDL lub drogi wewnňtrznej C1.12 KDW. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
6) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C1.6 U-HB: 

 
Symbol na rysunku C1.6 U-HB 

Przeznaczenie terenu Tereny usług handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 6. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,4. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 70%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 8m, nie wiňcej niż 2 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej - nie 

określa siň. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 
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Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Pruszkowskiej 8KDL lub drogi we-
wnňtrznej C1.12 KDW. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
7) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C1.7 U-HB: 

 
Symbol na rysunku C1.7 U-HB 

Przeznaczenie terenu Tereny usług handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 6. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej - 3. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 50%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji (nie 
dotyczy to istniejņcych budynków wyższych). 

 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 
pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 

20%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

 Dopuszcza siň zachowanie istniejņcych budynków 9-kondygnacyjnych. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Pruszkowskiej 8KDL lub drogi we-
wnňtrznej C1.12 KDW. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
8) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C1.8 MW: 

 
Symbol na rysunku C1.8 MW 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,8. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 30%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
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 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 
30%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

 Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, od-
prowadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania 
odpadów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Władysława Korotyńskiego 9KDL lub 
drogi wewnňtrznej C1.12 KDW. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
9) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C1.9 U-HB: 

 
Symbol na rysunku C1.9 U-HB 

Przeznaczenie terenu Tereny usług handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 6. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej - 2. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – nie określa 
siň. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 8m, nie wiňcej niż 2 kondygnacje. 

 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 
pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – nie 

określa siň. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Pruszkowskiej 8KDL. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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10) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C1.10 MW: 
 

Symbol na rysunku C1.10 MW 
Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej - 2. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 30%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 

40%. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 
 Dopuszcza siň zachowanie, remont, przebudowň istniejņcych budynków 

11-kondygnacyjnych. 
Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Pruszkowskiej 8KDL lub ul. 
Mołdawskiej 10KDL. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 
Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
11) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C1.11 KD-Gw: 

 
Symbol na rysunku C1.11 KD-Gw 

Przeznaczenie terenu Tereny garaży wielopoziomowych, zgodnie z § 4 ust. 18. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzenne-
go 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 3,2. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 80%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 15m, nie wiňcej niż 4 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – nie 

określa siň. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 3. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 
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Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Władysława Korotyńskiego 9KDL 
lub ul. Mołdawskiej 10KDL. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
12) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C1.12 KDW: 

 
Symbol na rysunku C1.12 KDW 

Przeznaczenie terenu Tereny dróg wewnňtrznych, zgodnie z § 4 ust. 17. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 
 Zapewnienie dojazdów i dojśń do terenów: C1.7 U-HB, C1.8 MW, C1.5 MW. 

 Dopuszcza siň zagospodarowanie terenu w formie jednej przestrzeni dla 
ruchu pieszego, kołowego i rowerowego. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 0%. 

 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Wjazd od strony ul. Pruszkowskiej 8KDL lub ul. Władysława Korotyńskiego 
9KDL. 

 Lokalizacja parkingów w poziomie terenu, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
13) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C1.13 ZPo: 

 
Symbol na rysunku C1.13 ZPo 

Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urzņdzonej osiedlowej, zgodnie z § 4 ust. 14. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu zieleni – 70%. 

 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 4. 

 Geometria i pokrycie dachu dla elementów małej architektury, wg § 11 
ust. 2 pkt 2 i 3. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zakazuje siň umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Zakazuje siň lokalizowania miejsc parkingowych na terenie zieleni. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 121 – 23892 – Poz. 3553 
 

§ 19. 

1. Ustalenia dla obszaru D1: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D1.1 U-O: 
 

Symbol na rysunku D1.1 U-O 
Przeznaczenie terenu Tereny usług oświaty, zgodnie z § 4 ust. 9. 

Inwestycja celu publicznego – szkoła publiczna. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 0,8. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 30%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 15m, nie wiňcej niż 3 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 3. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 
 Zaleca siň objňcie programem rekreacyjnym terenu szkoły wraz z boiskami 

i urzņdzeniami sportowo - rekreacyjnymi; boiskami i urzņdzenia sportowo - 
rekreacyjne powinny byń udostňpnione dla mieszkańców Rakowca, w tym 
dzieci i młodzieży. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Pruszkowskiej 8KDL, ul. Moł-
dawskiej 10KDL lub ul. Jasielskiej 16KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 
Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
2) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D1.2 U-P: 

 
Symbol na rysunku D1.2 U-P 

Przeznaczenie terenu Tereny usług opieki społecznej i socjalnej, zgodnie z § 4 ust. 11. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,4. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 35%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 15m, nie wiňcej niż 4 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 3. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 
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Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, 
wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Władysława Korotyńskiego 
15KDD, ul. Mołdawskiej 10KDL lub ul. Jasielskiej 16KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 
Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
2. Ustalenia dla obszaru D2: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D2.1 MW(U): 
 

Symbol na rysunku D2.1 MW(U) 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, 
zgodnie z § 4 ust. 4. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,6. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 40%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 15m, nie wiňcej niż 4 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Władysława Korotyńskiego 
15KDD, ul. Mołdawskiej 11KDL lub ul. Jasielskiej 17KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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2) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D2.2 MW(U): 
 

Symbol na rysunku D2.2 MW(U) 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, 
zgodnie z § 4 ust. 4. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej - 3. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 40%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 23m, nie wiňcej niż 7 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

 Ustala siň lokalizacjň pierzei usługowych od strony ul. Racławickiej (3KDZ), 
zgodnie z rysunkiem planu i wg § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Mołdawskiej 11KDL lub ul. Ja-
sielskiej 17KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
3) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D2.3 MN: 

 
Symbol na rysunku D2.3 MN 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 2. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 0,2. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 10%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy –nie wiňcej niż 2 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 60%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 3. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
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 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-
dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Budynki objňte ochronņ w planie do zachowania, zgodnie z rysunkiem 
planu oraz ustaleniami § 9 ust. 3. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Mołdawskiej 11KDL. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
§ 20. 

1. Ustalenia dla obszaru E1: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E1.1 ZP, E1.2 ZP: 
 

Symbol na rysunku E1.1 ZP, E1.2 ZP 
Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urzņdzonej, zgodnie z § 4 ust. 12. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 60%. 
 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 
 Zakazuje siň ogradzania terenu zieleni, zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 1  

pkt 4. 
 Geometria i pokrycie dachu dla elementów małej architektury, wg § 11 ust. 

2 pkt 2 i 3. 
Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zakazuje siň umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Zasady zagospodarowania terenów położonych w strefie ochrony konser-

watorskiej wybranych parametrów układu urbanistycznego, wg § 9 ust. 2. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Zakazuje siň lokalizowania miejsc parkingowych, wg § 17 ust. 4. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
2) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E1.3 U-HB: 

 
Symbol na rysunku E1.3 U-HB 

Przeznaczenie terenu Tereny usług handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 6. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej - 3. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 40%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 30m, nie wiňcej niż 9 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy - 12 m. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – nie 

określa siň. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 
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Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy ul. Gró-

jeckiej, wg § 8 ust. 10. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 
 Dopuszcza siň zachowanie istniejņcej pompowni ścieków sanitarnych 

„Ochota”, wg § 14 ust. 3 pkt 7. 
Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, 
wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Władysława Korotyńskiego 9KDL 
poprzez drogň wewnňtrznņ E1.5 KDW. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 
 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
3) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E1.4 U-HB: 

 
Symbol na rysunku E1.4 U-HB 

Przeznaczenie terenu Tereny usług handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 6. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 2,5. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 55%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – nie 

określa siň. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, 
wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Władysława Korotyńskiego 9KDL 
poprzez drogň wewnňtrznņ E1.5 KDW lub od strony ul. Wacława Sierpiń-
skiego 19KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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4) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E1.5 KDW: 
 

Symbol na rysunku E1.5 KDW 
Przeznaczenie terenu Tereny dróg wewnňtrznych, zgodnie z § 4 ust. 17. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 
Zapewnienie dojazdów i dojśń do terenów: E1.6 U-HB, E1.3 U-HB, E1.4 U-HB. 
 Dopuszcza siň zagospodarowanie terenu w formie jednej przestrzeni dla 

ruchu pieszego, kołowego i rowerowego. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 0%. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 
 Zasady zagospodarowania terenów położonych w strefie ochrony konser-

watorskiej wybranych parametrów układu urbanistycznego, wg § 9 ust. 2. 
Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Wjazd od strony ul. Władysława Korotyńskiego 9KDL. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
5) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E1.6 U-HB: 

 
Symbol na rysunku E1.6 U-HB 

Przeznaczenie terenu Tereny usług handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 6. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej - 3. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 40%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 30m, nie wiňcej niż 9 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy - 12 m, nie dotyczy przebudowy budyn-

ków istniejņcych. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20%. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy ul. Gró-

jeckiej, wg § 8 ust. 10. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Istniejņca stacja zlewna – wg § 18 ust. 3 pkt 4. 
Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, 
wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Władysława Korotyńskiego 9KDL 
poprzez drogň wewnňtrznņ E1.5 KDW lub od strony ul. Grójeckiej zgodnie z 
rysunkiem planu. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 
 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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6) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E1.7 I-E: 
 

Symbol na rysunku E1.7 I-E 

Przeznaczenie terenu Tereny obiektów i urzņdzeń elektroenergetycznych, zgodnie z § 4 ust. 19. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 0,8. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 25%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 15m, nie wiňcej niż 3 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – nie 

określa siň. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 3. 
Istniejņca stacja elektroenergetyczna RPZ „Ochota” – wg § 18 ust. 6 pkt 5 i 6. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Wacława Sierpińskiego 19KDD. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
7) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E1-8 U-HB: 

 
Symbol na rysunku E1.8 U-HB 

Przeznaczenie terenu Tereny usług handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 6. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej - 3. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 40%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 30m, nie wiňcej niż 9 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy - 12 m, nie dotyczy przebudowy budyn-
ków istniejņcych. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy ul. Gró-

jeckiej, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 
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Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, 
wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulicy Grójeckiej. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Dopuszcza siň zachowanie, przebudowň, remont istniejņcej stacji benzynowej 
do czasu realizacji nowej zabudowy. 

 
8) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E1.9 MW: 

 
Symbol na rysunku E1.9 MW 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 6,5. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 75%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 40m, nie wiňcej niż 12 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – nie 

określa siň. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Wacława Sierpińskiego 19KDD. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Garaż wielopoziomowy - wg § 17 ust. 2 pkt 4 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
9) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E1.10 U-HB: 

 
Symbol na rysunku E1.10 U-HB 

Przeznaczenie terenu Tereny usług handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 6. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 2,5. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 50%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – nie 

określa siň. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
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Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

 Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, od-
prowadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania 
odpadów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Wacława Sierpińskiego 19KDD. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
10) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E1.11 KDW: 

 
Symbol na rysunku E1.11 KDW 

Przeznaczenie terenu Tereny dróg wewnňtrznych, zgodnie z § 4 ust. 17. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 
 Zapewnienie dojśń do terenów: E1.9 MW, E1.12 U/MW, E1.8 U-HB. 

 Dopuszcza siň zagospodarowanie terenu w formie jednej przestrzeni dla 
ruchu pieszego, kołowego i rowerowego. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 0%. 

 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Wjazd od strony ul. Wacława Sierpińskiego (19KDD). 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
11) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów: E1.12 U/MW: 

 
Symbol na rysunku E1.12 U/MW 

Przeznaczenie terenu Tereny usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 3,5. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 50%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 30m, nie wiňcej niż 9 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – nie 

określa siň. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

 Wyznacza siň dominantň przestrzennņ, wg par. 5 ust. 8. 
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Dopuszcza siň zachowanie istniejņcych budynków 13-kondygnacyjnych. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 

 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy ul. Gró-
jeckiej, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, 
wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Racławickiej 3KDZ, ul. Wacława Sier-
pińskiego 19KDD lub od strony jezdni odbarczeniowej (zbiorczej) w liniach 
rozgraniczajņcych ul. Grójeckiej. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
2. Ustalenia dla obszaru E2: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów: E2.1 U-P: 
 

Symbol na rysunku E2.1 U-P 

Przeznaczenie terenu Tereny usług opieki społecznej i socjalnej, zgodnie z § 4 ust. 11. 
Inwestycja celu publicznego – Dom Dziecka. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 0,5. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 25%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 10m, nie wiňcej niż 2 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 

50%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 3. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Wacława Sierpińskiego 19KDD 
ul. Szczepana Grzeszczyka 20KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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3. Ustalenia dla obszaru E3: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów: E3.1 ZP: 
 

Symbol na rysunku E3.1 ZP 
Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urzņdzonej, zgodnie z § 4 ust. 12. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 90%. 
 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 
 Zakazuje siň ogradzania terenu zieleni, zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 1 

pkt 4. 
 Geometria i pokrycie dachu dla elementów małej architektury, wg § 11 ust. 

2 pkt 2 i 3. 
Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zakazuje siň umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Zasady zagospodarowania terenów położonych w strefie ochrony konser-

watorskiej wybranych parametrów układu urbanistycznego, wg § 9 ust.2. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Zakazuje siň lokalizowania miejsc parkingowych, wg § 17 ust. 4. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
4. Ustalenia dla obszaru E4: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E4.1 MW: 
 

Symbol na rysunku E4.1 MW 
Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,5. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 25%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 50%. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Dopuszcza siň zachowanie istniejņcych budynków 11-kondygnacyjnych. 
Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Wacława Sierpińskiego 19KDD 
ul. Szczepana Grzeszczyka 20KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 
Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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2) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E4.2 MW: 
 

Symbol na rysunku E4.2 MW 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 2. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 35%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 40%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 

 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-
dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, 
wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Wacława Sierpińskiego 19KDD 
ul. Szczepana Grzeszczyka 20KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
3) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E4.3 KDW: 

 
Symbol na rysunku E4.3 KDW 

Przeznaczenie terenu Tereny dróg wewnňtrznych, zgodnie z § 4 ust. 17. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 
 Zakazuje siň wprowadzania ruchu kołowego. 
 Zapewnienie dojśń do terenów: E4.1 MW, E4. 2 MW, E4.13 KDW. 
 Dopuszcza siň zagospodarowanie terenu w formie jednej przestrzeni dla 

ruchu pieszego i rowerowego. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 0%. 

 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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4) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E4.4 MW: 
 

Symbol na rysunku E4.4 MW 
Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej - 2. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 20%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 35m, nie wiňcej niż 11 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 50%. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Racławickiej 3KDZ lub ul. Wa-
cława Sierpińskiego 19KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 
Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Ustala siň zachowanie istniejņcej ulicy łņczņcej ul. Karola Bohdanowicza z ul. 
Wacława Sierpińskiego do czasu realizacji odcinka ul. Racławickiej pomiňdzy 
ul. Grójeckņ i ul. Moładawskņ 

 
5) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E4.5 MW(U): 

 
Symbol na rysunku E4.5 MW(U) 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, 
zgodnie z § 4 ust. 4. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 2,5. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 50%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy - 9m. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25%. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 
 Ustala siň lokalizacjň pierzei usługowych od strony ul. Racławickiej (3KDZ), 

zgodnie z rysunkiem planu i wg § 5 ust. 5. 
Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 
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 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-
dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 
Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

 Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, od-
prowadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania 
odpadów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Racławickiej 3KDZ lub ul. Wa-
cława Sierpińskiego 19KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 
 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Ustala siň zachowanie istniejņcej ulicy łņczņcej ul. Karola Bohdanowicza z 
ul. Wacława Sierpińskiego oraz zakaz lokalizowania zabudowy, do czasu reali-
zacji odcinka ul. Racławickiej pomiňdzy ul. Grójeckņ i ul. Moładawskņ. 

 
6) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E4.6 MW(U): 
 

Symbol na rysunku E4.6 MW(U) 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, 
zgodnie z § 4 ust. 4. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 2,5. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 50%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy - 9m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

 Ustala siň lokalizacjň pierzei usługowych od strony ul. Racławickiej (3KDZ), 
zgodnie z rysunkiem planu i wg § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 

 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-
dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, 
wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Racławickiej 3KDZ. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Ustala siň zachowanie istniejņcej ulicy łņczņcej ul. Karola Bohdanowicza z ul. 
Wacława Sierpińskiego oraz zakaz lokalizowania zabudowy, do czasu realizacji 
odcinka ul. Racławickiej pomiňdzy ul. Grójeckņ i ul. Moładawskņ. 
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7) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E4.7 ZPo: 
 

Symbol na rysunku E4.7 ZPo 

Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urzņdzonej osiedlowej, zgodnie z § 4 ust. 14. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu zieleni – 60%. 

 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 4. 

 Geometria i pokrycie dachu dla elementów małej architektury, wg § 11 ust. 
2 pkt 2 i 3. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zakazuje siň umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Zakazuje siň lokalizowania miejsc parkingowych na terenie zieleni. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Ustala siň zachowanie istniejņcej ulicy łņczņcej ul. Karola Bohdanowicza z ul. 
Wacława Sierpińskiego do czasu realizacji odcinka ul. Racławickiej pomiňdzy 
ul. Grójeckņ i ul. Moładawskņ. 

 
8) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E4.8 MW: 

 
Symbol na rysunku E4.8 MW 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 2,2. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 20%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 35m, nie wiňcej niż 11 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 50%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-
dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, 
wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Racławickiej 3KDZ. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Ustala siň zachowanie istniejņcej ulicy łņczņcej ul. Karola Bohdanowicza z ul. 
Wacława Sierpińskiego do czasu realizacji odcinka ul. Racławickiej pomiňdzy 
ul. Grójeckņ i ul. Moładawskņ. 
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9) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E4.9 MW(U): 
 

Symbol na rysunku E4.9 MW(U) 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, 
zgodnie z § 4 ust. 4. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 2,5. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 40%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy - 9m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

 Ustala siň lokalizacjň pierzei usługowych od strony ul. Racławickiej (3KDZ), 
zgodnie z rysunkiem planu i wg § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-
dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, 
wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Racławickiej 3KDZ. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Ustala siň zachowanie istniejņcej ulicy łņczņcej ul. Karola Bohdanowicza z ul. 
Wacława Sierpińskiego oraz zakaz lokalizowania zabudowy, do czasu realizacji 
odcinka ul. Racławickiej pomiňdzy ul. Grójeckņ i ul. Moładawskņ. 

 
10) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E4.10 U-O: 

 
Symbol na rysunku E4.10 U-O 

Przeznaczenie terenu Tereny usług oświaty, zgodnie z § 4 ust. 9. 
Inwestycja celu publicznego – przedszkole publiczne. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 0,5. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 25%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 10m, nie wiňcej niż 2 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 50%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 3. 
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Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Szczepana Grzeszczyka 20KDD. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
11) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E4.11 MW(U): 

 
Symbol na rysunku E4.11 MW(U) 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, 
zgodnie z § 4 ust. 4. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 2,5. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 50%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 

 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 
pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy - 9m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

 Ustala siň lokalizacjň pierzei usługowych od strony ul. Racławickiej (3KDZ), 
zgodnie z rysunkiem planu i wg § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-
dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Bohdanowicza 18KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Ustala siň zachowanie istniejņcej ulicy łņczņcej ul. Karola Bohdanowicza z ul. 
Wacława Sierpińskiego oraz zakaz lokalizowania zabudowy, do czasu realizacji 
odcinka ul. Racławickiej pomiňdzy ul. Grójeckņ i ul. Moładawskņ. 
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12) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E4.12 MW: 
 

Symbol na rysunku E4.12 MW 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 2,2. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 25%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 35m, nie wiňcej niż 11 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 50%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Karola Bohdanowicza 18KDD. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
13) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E4.13 KDW: 

 
Symbol na rysunku E4.13 KDW 

Przeznaczenie terenu Tereny dróg wewnňtrznych, zgodnie z § 4 ust. 17. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 
Zapewnienie dojazdów i dojśń do terenów: E4.1 MW, E4.4 MW, E4.2 MW, E4.8 
MW, E4.12 MW. 

 Dopuszcza siň zagospodarowanie terenu w formie jednej przestrzeni dla 
ruchu pieszego, kołowego i rowerowego. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 0%. 

 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Wjazd od strony ul. Karola Bohdanowicza (18KDD) i ul. Wacława Sierpińskiego 
(19KDD). 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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5. Ustalenia dla obszaru E5: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E5.1 MW: 
 

Symbol na rysunku E5.1 MW 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej - 4. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 45%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 30m, nie wiňcej niż 9 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – nie 

określa siň. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ogranicze-nia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Karola Bohdanowicza 18KDD lub 
drogi wewnňtrznej B5.9 KDW. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
2) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E5.2 U-HB: 

 
Symbol na rysunku E5.2 U-HB 

Przeznaczenie terenu Tereny usług handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 6. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 0,8. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 50%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 8m, nie wiňcej niż 2 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – nie 

określa siň. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 
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Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

 Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, od-
prowadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania 
odpadów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Karola Bohdanowicza 18KDD lub 
drogi wewnňtrznej B5.9 KDW. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
3) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E5.3 MW: 

 
Symbol na rysunku E5.3 MW 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 3,6. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 45%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 25m, nie wiňcej niż 8 kondygnacji. 

 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 
pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – nie 

określa siň. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Mołdawskiej 11KDL, ul. Karola 
Bohdanowicza 18KDD lub drogi wewnňtrznej B5.9 KDW. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
4) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E5.4 MW(U): 

 
Symbol na rysunku E5.4 MW(U) 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, 
zgodnie z § 4 ust. 4. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej - 3. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 55%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 23m, nie wiňcej niż 7 kondygnacji. 

 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 
pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy - 9m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%. 
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 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

 Ustala siň lokalizacjň pierzei usługowych od strony ul. Racławickiej (3KDZ), 
zgodnie z rysunkiem planu i wg § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Karola Bohdanowicza 18KDD. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
5) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E5.5 MW(U): 

 
Symbol na rysunku E5.5 MW(U) 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, 
zgodnie z § 4 ust. 4. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej - 4. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 55%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 35m, nie wiňcej niż 11 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – nie 

określa siň. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, 
wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Karola Bohdanowicza 18KDD. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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6) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu E5.6 MW(U): 
 

Symbol na rysunku E5.6 MW(U) 
Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, 

zgodnie z § 4 ust. 4. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej - 3. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 50%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 23m, nie wiňcej niż 7 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy - 9m. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25%. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Obowiņzek lokalizacji usług w parterach budynków od strony ul. Racławickiej 
(3 KDZ) i ul. Mołdawskiej (11KDL). 
 Wyznacza siň dominantň przestrzennņ, wg par. 5 ust. 8. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, 
wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Racławickiej 3KDZ, ul. Mołdawskiej 
11KDL lub drogi wewnňtrznej B5.7 KDW. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 
 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
7) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów: E5.7 KDW: 

 
Symbol na rysunku E5.7 KDW 

Przeznaczenie terenu Tereny dróg wewnňtrznych, zgodnie z § 4 ust. 17. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 
 Zapewnienie dojazdów i dojśń do terenów: E5.1 MW, E5.3 MW, E5.6 

MW(U). 
 Dopuszcza siň zagospodarowanie terenu w formie jednej przestrzeni dla 

ruchu pieszego, kołowego i rowerowego. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 0%. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Wjazd od strony ul. Karola Bohdanowicza 18KDD lub ul. Mołdawskiej 11 KDL. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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§ 21. 

1. Ustalenia dla obszaru F1: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów: F1.1 U/MW: 
 

Symbol na rysunku F1.1 U/MW 
Przeznaczenie terenu Tereny usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej - 3. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 40%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 30m, nie wiňcej niż 9 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 
pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy - 12m. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Obowiņzek lokalizacji usług w parterach budynków od strony ul. Racławickiej 
(3KDZ) i ul. Grójeckiej. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy ul. Gró-
jeckiej, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 
 Ustala siň docelowe skablowanie linii elektroenergetycznej wysokiego na-
piňcia oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terenów położonych w zasiň-
gu strefy uciņżliwości, wg § 14 ust. 6 pkt 7 i 8. i 8. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, 
wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulicy 21KDD lub drogi wewnňtrznej F1.2 
KDW. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 
 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

 Dopuszcza siň zachowanie istniejņcych ogródków działkowych do czasu 
realizacji docelowego zagospodarowania terenu określonego w planie. 

 Ustala siň ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów oznaczo-
nych symbolami F1.1 i F1.3 położonych w zasiňgu stref potencjalnego od-
działywania linii elektroenergetycznej 110kV, zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 
12 oraz zakaz lokalizowania zieleni wysokiej pod liniņ, do czasu skablowania 
tej linii. 

 
2) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów: F1.2 KDW: 

 
Symbol na rysunku F1.2 KDW 

Przeznaczenie terenu Tereny dróg wewnňtrznych, zgodnie z § 4 ust. 17. 
Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 
 Zapewnienie dojazdów i dojśń do terenów: F1.1 U/MW, F1.3 U-HB/ US. 
 Dopuszcza siň zagospodarowanie terenu w formie jednej przestrzeni dla 

ruchu pieszego, kołowego i rowerowego. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 0%. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
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Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 
 Ustala siň docelowe skablowanie linii elektroenergetycznej wysokiego na-

piňcia oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terenów położonych w za-
siňgu strefy uciņżliwości, wg § 14 ust. 6 pkt 7 i 8. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Wjazd od strony ulicy 21KDD. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Dopuszcza siň zachowanie istniejņcych ogródków działkowych do czasu reali-
zacji docelowego zagospodarowania terenu określonego w planie. 

 
3) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów: F1.3 U-HB/ US: 

 
Symbol na rysunku F1.3 U-HB/ US 

Przeznaczenie terenu  Tereny usług handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 6 lub tereny usług sportu, 
zgodnie z § 4 ust. 22. 

 Dopuszcza siň lokalizacjň „Centrum Sportowo - Rekreacyjnego”, w tym kry-
tych basenów. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzenne-
go 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej - 3. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 40%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 30m, nie wiňcej niż 9 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy - 12m, nie dotyczy obiektów sportowych. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy ul. Gró-

jeckiej, Trasie NS (1KDGP) i linii kolejowej, wg § 8 ust. 10. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 
 Ustala siň docelowe skablowanie linii elektroenergetycznej wysokiego na-

piňcia oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terenów położonych w zasiň-
gu strefy uciņżliwości, wg § 14 ust. 6 pkt 7 i 8. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

 Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, od-
prowadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania od-
padów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulicy 21KDD lub drogi wewnňtrznej F1.2 
KDW. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 
 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

 Dopuszcza siň zachowanie istniejņcych ogródków działkowych do czasu 
realizacji docelowego zagospodarowania terenu określonego w planie. 

 Ustala siň ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów oznaczo-
nych symbolami F1.1 i F1.3 położonych w zasiňgu stref potencjalnego od-
działywania linii elektroenergetycznej 110kV, zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 
12 oraz zakaz lokalizowania zieleni wysokiej pod liniņ, do czasu skablowania 
tej linii 
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2. Ustalenia dla obszaru F2: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu F2.1 ZP/U: 
 

Symbol na rysunku F2.1 ZP/U 

Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urzņdzonej i usług, zgodnie z § 4 ust. 13. 

Warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 0,05. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 5%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 5m, nie wiňcej niż 1 kondygnacja. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 60%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zakazuje siň ogradzania terenu zieleni, zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 1 pkt 4. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zakazuje siň umieszczania reklam i słupów ogłoszeniowych. 
 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulicy 21KDD. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Dopuszcza siň zachowanie istniejņcych ogródków działkowych do czasu realiza-
cji docelowego zagospodarowania terenu określonego w planie. 

 
2) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu F2.2 ZP: 

 
Symbol na rysunku F2.2 ZP 

Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urzņdzonej, zgodnie z § 4 ust. 12. 

Warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 90%. 

 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 
 Zakazuje siň ogradzania terenu zieleni, zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 1 pkt 4. 

 Geometria i pokrycie dachu dla elementów małej architektury, wg § 11 ust. 2 
pkt 2 i 3. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zakazuje siň umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 

 Ustala siň zachowanie i ochronň istniejņcego otwartego cieku wodnego – 
Potok Służewiecki. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Zakazuje siň lokalizowania miejsc parkingowych, wg § 17 ust. 4. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Dopuszcza siň zachowanie istniejņcych ogródków działkowych do czasu realiza-
cji docelowego zagospodarowania terenu określonego w planie. 
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3) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu F2.3 ZP/U: 
 

Symbol na rysunku F2.3 ZP/U 

Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urzņdzonej i usług, zgodnie z § 4 ust. 13. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 0,15. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 15%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 5m, nie wiňcej niż 1 kondygnacja. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 60%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zakazuje siň ogradzania terenu zieleni, zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 1 pkt 4. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zakazuje siň umieszczania reklam i słupów ogłoszeniowych. 
 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna i parkingowa od strony ulicy 4KDZ. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Dopuszcza siň zachowanie istniejņcych ogródków działkowych do czasu realiza-
cji docelowego zagospodarowania terenu określonego w planie. 

 
4) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu F2.4 ZP: 

 
Symbol na rysunku F2.4 ZP 

Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urzņdzonej, zgodnie z § 4 ust. 12. 

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 70%. 

 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 
 Zakazuje siň ogradzania terenu zieleni, zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 1 

pkt 4. 

 Wyznacza siň miejsce lokalizacji pomnika, rzeźby, kapliczki. 
 Geometria i pokrycie dachu dla elementów małej architektury, wg § 11 

ust. 2 pkt 2 i 3. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zakazuje siň umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Ustala siň zachowanie i ochronň istniejņcego otwartego cieku wodnego – 

Potok Służewiecki. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Zakazuje siň lokalizowania miejsc parkingowych, wg § 17 ust. 4. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Dopuszcza siň zachowanie istniejņcych ogródków działkowych do czasu reali-
zacji docelowego zagospodarowania terenu określonego w planie. 
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§ 22. 

1. Ustalenia dla obszaru G1: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu G1.1 MW(U): 
 

Symbol na rysunku G1.1 MW(U) 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgod-
nie z § 4 ust. 4. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej - 3. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 50%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 25m, nie wiňcej niż 8 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy - 9m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

 Ustala siň lokalizacjň pierzei usługowych od strony ul. Racławickiej (3KDZ) i 
ul. Nowoprojektowanej (4KDZ), zgodnie z rysunkiem planu i wg § 5 ust. 5. 

 Wyznacza siň dominantň przestrzennņ, wg par. 5 ust. 8. 
Szczególne warunki za-
gospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w użyt-
kowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Sņchockiej 22KDD lub drogi we-
wnňtrznej G1.2 KDW. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Dopuszcza siň zachowanie istniejņcych ogródków działkowych do czasu realiza-
cji docelowego zagospodarowania terenu określonego w planie. 

 
2) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu G1.2 KDW: 

 
Symbol na rysunku G1.2 KDW 

Przeznaczenie terenu Tereny dróg wewnňtrznych, zgodnie z § 4 ust. 17. 

Warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 
 Zapewnienie dojazdów i dojśń do terenów: G1.1 MW(U), G1.3 U/MW/ US, 

G1.5 ZPo. 
 Dopuszcza siň zagospodarowanie terenu w formie jednej przestrzeni dla 

ruchu pieszego, kołowego i rowerowego. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 0%. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 

Szczególne warunki za-
gospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w użyt-
kowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 
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Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Wjazd od strony ul. Sņchockiej 22KDD lub ulicy 4KDZ. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Dopuszcza siň zachowanie istniejņcych ogródków działkowych do czasu realiza-
cji docelowego zagospodarowania terenu określonego w planie. 

 
3) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu G1.3 U/MW/ US: 

 
Symbol na rysunku G1.3 U/MW/ US 

Przeznaczenie terenu  Tereny usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5 
lub tereny usług sportu, zgodnie z § 4 ust. 22. 

 Dopuszcza siň lokalizacjň „Centrum Sportowo - Rekreacyjnego”, w tym kry-
tych basenów. 

Warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej - 3. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 50%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 25m, nie wiňcej niż 8 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy - 9m, nie dotyczy obiektów sportowych. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytko-
waniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy Trasie NS 

(1KDGP) i linii kolejowej, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, 
wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony drogi wewnňtrznej G1.2 KDW. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Dopuszcza siň zachowanie istniejņcych ogródków działkowych do czasu realiza-
cji docelowego zagospodarowania terenu określonego w planie. 

 
4) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu G1.4 MW: 

 
Symbol na rysunku G1.4 MW 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 

Warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 2,7. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 30%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 30m, nie wiňcej niż 9 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 40%. 
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 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytko-
waniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 

 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy Trasie NS 
(1KDGP) i linii kolejowej, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Sņchockiej 22KDD lub drogi we-
wnňtrznej G1.2 KDW 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
5) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu G1.5 ZPo, G1.6 ZPo: 

 
Symbol na rysunku G1.5 ZPo, G1.6 ZPo 

Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urzņdzonej osiedlowej, zgodnie z § 4 ust. 14. 

Warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu zieleni G1.5 ZPo – 
70%. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu zieleni G1.6 ZPo – 
50%. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 4. 

 Geometria i pokrycie dachu dla elementów małej architektury, wg § 11 ust. 2 
pkt 2 i 3. 

Szczególne warunki za-
gospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w użyt-
kowaniu 

 Zakazuje siň umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Zakazuje siň lokalizowania miejsc parkingowych na terenie zieleni. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Dopuszcza siň zachowanie istniejņcych ogródków działkowych do czasu realiza-
cji docelowego zagospodarowania terenu określonego w planie. 

 
2. Ustalenia dla obszaru G2: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu G2.1 MW(U): 
 

Symbol na rysunku G2.1 MW(U) 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgod-
nie z § 4 ust. 4. 

Warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej - 3. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 50%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
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 Minimalna wysokośń zabudowy - 9m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

 Ustala siň lokalizacjň pierzei usługowych od strony ul. Racławickiej (3KDZ), 
zgodnie z rysunkiem planu i wg § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytko-
waniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Sņchockiej 22KDD. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
2) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu G2.2 MW: 

 
Symbol na rysunku G2.2 MW 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,8. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 30%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 40%. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

Szczególne warunki za-
gospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w użyt-
kowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Sņchockiej 22KDD lub ul. Włady-
sława Okińskiego 23KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 
 Dopuszcza siň przebudowň lub wymianň istniejņcych parkingów i garaży na 

parkingi 2-poziomowe, wg § 13 ust. 7. 
Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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3) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu G2.3 ZPo: 
 

Symbol na rysunku G2.3 ZPo 

Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urzņdzonej osiedlowej, zgodnie z § 4 ust. 14. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu zieleni – 70%. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 4. 

 Geometria i pokrycie dachu dla elementów małej architektury, wg § 11 ust. 
2 pkt 2 i 3. 

Szczególne warunki za-
gospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w użyt-
kowaniu 

 Zakazuje siň umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Zakazuje siň lokalizowania miejsc parkingowych na terenie zieleni. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
4) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu G2.4 MW(U): 

 
Symbol na rysunku G2.4 MW(U) 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgod-
nie z § 4 ust. 4. 

Warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej - 3. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 50%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy - 9m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

 Ustala siň lokalizacjň pierzei usługowych od strony ul. Racławickiej (3KDZ), 
zgodnie z rysunkiem planu i wg § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki za-
gospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w użyt-
kowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Racławickiej 3KDZ. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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5) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu G2.5 MW: 
 

Symbol na rysunku G2.5 MW 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 

Warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej - 2. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 35%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 40%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

Szczególne warunki za-
gospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w użyt-
kowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-
dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Władysława Okińskiego 23KDD. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
6) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu G2.6 ZPo: 

 
Symbol na rysunku G2.6 ZPo 

Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urzņdzonej osiedlowej, zgodnie z § 4 ust. 14. 

Warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu zieleni – 70%. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 4. 

 Geometria i pokrycie dachu dla elementów małej architektury, wg § 11 ust. 2 
pkt 2 i 3. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zakazuje siň umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Zakazuje siň lokalizowania miejsc parkingowych na terenie zieleni. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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7) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu G2.7 MW(U): 
 

Symbol na rysunku G2.7 MW(U) 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgod-
nie z § 4 ust. 4. 

Warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 2,5. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 50%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

 Obowiņzek lokalizacji usług w parterach budynków od strony ul. Racławic-
kiej (3KDZ) i ul. Mołdawskiej (12KDL). 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Dopuszcza siň lokalizacjň zabudowy bazaru – centrum handlowo - usługo-
wego osiedla Rakowiec; w szczególności dopuszcza siň przeniesienie istnie-
jņcego targowiska przy ul. Mołdawskiej położonego w liniach rozgraniczajņ-
cych projektowanego przedłużenia ul. Racławickiej. 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-
dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Władysława Okińskiego 23KDD 
lub ul. Mołdawskiej 12KDL. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
8) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu G2.8 MW: 

 
Symbol na rysunku G2.8 MW 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 

Warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 2,7. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 45%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
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 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytko-
waniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 
2, 6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-
dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Władysława Okińskiego 23KDD 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
3. Ustalenia dla obszaru G3: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu G3.1 U-O: 
 

Symbol na rysunku G3.1 U-O 

Przeznaczenie terenu Tereny usług oświaty, zgodnie z § 4 ust. 9. 
Inwestycja celu publicznego – przedszkole publiczne. 

Warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 0,5. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 25%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 10, nie wiňcej niż 2 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 50%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 3. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 -Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Sņchockiej 22KDD, ul. Władysła-
wa Okińskiego 23KDD lub ul. Gorlickiej 24KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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2) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu G3.2 MW: 
 

Symbol na rysunku G3.2 MW 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 

Warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,5. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 25%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 50%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Władysława Okińskiego 23KDD, 
ul. Gorlickiej 24KDD lub ul. Mołdawskiej 12KDL. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
4. Ustalenia dla obszaru G4: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu G4.1 U/MW: 
 

Symbol na rysunku G4.1 U/MW 

Przeznaczenie terenu Tereny usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5. 

Warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,8. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 30%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 40%. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy Trasie 

NS (1KDGP) i linii kolejowej, wg § 8 ust. 10. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 
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Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Gorlickiej 24KDD. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
2) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu G4.2 ZPo: 

 
Symbol na rysunku G4.2 ZPo 

Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urzņdzonej osiedlowej, zgodnie z § 4 ust. 14. 

Warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu zieleni – 70%. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 4. 

 Geometria i pokrycie dachu dla elementów małej architektury, wg § 11 ust. 2 
pkt 2 i 3. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowa-
niu 

 Zakazuje siň umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Zakazuje siň lokalizowania miejsc parkingowych na terenie zieleni. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
3) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu G4.3 U/MW: 

 
Symbol na rysunku G4.3 U/MW 

Przeznaczenie terenu Tereny usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej - 2. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 35%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 40%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki za-
gospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w użyt-
kowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy Trasie NS 
(1KDGP) i linii kolejowej, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 
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Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Gorlickiej 24KDD. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
4) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu G4.4 ZPo: 

 
Symbol na rysunku G4.4 ZPo 

Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urzņdzonej osiedlowej, zgodnie z § 4 ust. 14. 
Warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu zieleni – 70%. 
 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 4. 
 Geometria i pokrycie dachu dla elementów małej architektury, wg § 11 ust. 2 

pkt 2 i 3. 
Szczególne warunki za-
gospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w użyt-
kowaniu 

 Zakazuje siň umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Zakazuje siň lokalizowania miejsc parkingowych na terenie zieleni. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
5) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu G4.5 U/MW: 

 
Symbol na rysunku G4.5 U/MW 

Przeznaczenie terenu Tereny usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5. 
Warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 2,4. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 40%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 40%. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytko-
waniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy Trasie NS 

(1KDGP) i linii kolejowej, wg § 8 ust. 10. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 
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Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Gorlickiej 24KDD. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
§ 23. 

1. Ustalenia dla obszaru H1: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu H1.1 MW(U): 
 

Symbol na rysunku H1.1 MW(U) 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgod-
nie z § 4 ust. 4. 

Warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 2,5. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 45%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki za-
gospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w użyt-
kowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Mołdawskiej 12KDL lub ul. Stefa-
na Baleya 25KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Dopuszcza siň przebudowň lub wymianň istniejņcych parkingów i garaży na 
parkingi 2-poziomowe, wg § 13 ust. 7. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
2) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu H1.2 ZPo: 

 
Symbol na rysunku H1.2 ZPo 

Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urzņdzonej osiedlowej, zgodnie z § 4 ust. 14. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu zieleni – 70%. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 4. 

 Geometria i pokrycie dachu dla elementów małej architektury, wg § 11 
ust. 2 pkt 2 i 3. 
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Szczególne warunki za-
gospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

 Zakazuje siň umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Zakazuje siň lokalizowania miejsc parkingowych na terenie zieleni. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
3) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu H1.3 MW(U): 

 
Symbol na rysunku H1.3 MW(U) 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgod-
nie z § 4 ust. 4. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 2,7. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 45%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

 Ustala siň lokalizacjň pierzei usługowych od strony ul. Racławickiej (3KDZ), 
zgodnie z rysunkiem planu i wg § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki za-
gospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w użyt-
kowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-
dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Racławickiej 3KDZ lub ul. Stefana 
Baleya 25KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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4) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu H1.4 ZPo: 
 

Symbol na rysunku H1.4 ZPo 
Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urzņdzonej osiedlowej, zgodnie z § 4 ust. 14. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu zieleni – 70%. 
 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 4. 
 Geometria i pokrycie dachu dla elementów małej architektury, wg § 11 ust. 

2 pkt 2 i 3. 
Szczególne warunki za-
gospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w użyt-
kowaniu 

 Zakazuje siň umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Zakazuje siň lokalizowania miejsc parkingowych na terenie zieleni. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
5) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu H1.5 MW(U): 

 
Symbol na rysunku H1.5 MW(U) 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgod-
nie z § 4 ust. 4. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 2,7. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 45%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 
 Ustala siň lokalizacjň pierzei usługowych od strony ul. Racławickiej (3KDZ), 

zgodnie z rysunkiem planu i wg § 5 ust. 5. 
Szczególne warunki za-
gospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w użyt-
kowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņ-

dzeń rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Racławickiej 3KDZ lub ul. Stefana 
Baleya 25KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 
 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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6) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu H1.6 ZPo: 
 

Symbol na rysunku H1.6 ZPo 

Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urzņdzonej osiedlowej, zgodnie z § 4 ust. 14. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu zieleni – 70%. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 4. 

 Geometria i pokrycie dachu dla elementów małej architektury, wg § 11 ust. 
2 pkt 2 i 3. 

Szczególne warunki za-
gospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w użyt-
kowaniu 

 Zakazuje siň umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Zakazuje siň lokalizowania miejsc parkingowych na terenie zieleni. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
7) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu H1.7 MW(U): 

 
Symbol na rysunku H1.7 MW(U) 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgod-
nie z § 4 ust. 4. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 2,4. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 40%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki za-
gospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w użyt-
kowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 1. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Racławickiej 3KDZ lub ul. Stefana 
Baleya 25KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 121 – 23933 – Poz. 3553 
 

8) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu H1.8 U-HB: 
 

Symbol na rysunku H1.8 U-HB 

Przeznaczenie terenu Tereny usług handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 6. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 2,5. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 50%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy - 9m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 
Obowiņzek lokalizacji usług w parterach budynków od strony ul. Racławickiej 
(3KDZ) i ul. Żwirki i Wigury (2KDGP). 

Szczególne warunki za-
gospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Racławickiej 3KDZ lub od strony ul. 
Stefana Baleya 25KDD poprzez teren H1.9 U-Z; zakazuje siň dojazdu od stro-
ny ul. Żwirki i Wigury 2KDGP. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
9) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu H1.9 U-Z: 

 
Symbol na rysunku H1.9 U-Z 

Przeznaczenie terenu Tereny usług zdrowia, zgodnie z § 4 ust. 10. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej - 1. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 50%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 10m, nie wiňcej niż 2 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 3. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 
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Szczególne warunki za-
gospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy ulicy Żwir-

ki i Wigury (2KDGP), wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, 
wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Stefana Baleya 25KDD; ustala siň za-
chowanie dojazdu do terenów H1.8 U-HB i H1.10 MW/U. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Dopuszcza siň przebudowň lub wymianň istniejņcych parkingów i garaży na 
parkingi 2-poziomowe, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
10) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu H1.10 MW(U): 

 
Symbol na rysunku H1.10 MW(U) 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie 
z § 4 ust. 4. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 0,8. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 30%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 3 kondygnacje. 

 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 
pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 50%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy ulicy Żwir-

ki i Wigury (2KDGP), wg § 8 ust. 10. 

 Budynki objňte ochronņ w planie do zachowania, zgodnie z rysunkiem planu 
oraz ustaleniami § 9 ust. 3. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, 
wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony od strony ul. Stefana Baleya 25KDD po-
przez teren H1.9 U-Z; dopuszcza siň dojazd od strony ul. Żwirki i Wigury 
2KDGP. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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2. Ustalenia dla obszaru H2: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu H2.1 MW: 
 

Symbol na rysunku H2.1 MW 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 2,2. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 20%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 35m, nie wiňcej niż 11 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 50%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņdzeń 

rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

 Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Mołdawskiej 12KDL, ul. Gorlickiej 
24KDD, ul. Stefana Baleya 25KDD lub drogi wewnňtrznej H2.3 KDW. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów w poziomie terenu, wg § 13 ust. 7. 

 Dopuszcza siň przebudowň lub wymianň istniejņcych parkingów i garaży na 
parkingi 2-poziomowe, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
2) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu H2.2 U-HB: 

 
Symbol na rysunku H2.2 U-HB 

Przeznaczenie terenu Tereny usług handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 6. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej - 1. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 50%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 8m, nie wiňcej niż 2 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – nie 

określa siň. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 
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Szczególne warunki 
zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Mołdawskiej 12KDL, ul. Stefana 
Baleya 25KDD lub drogi wewnňtrznej H2.3 KDW. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
3) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu H2.3 KDW: 

 
Symbol na rysunku H2.3 KDW 

Przeznaczenie terenu Tereny dróg wewnňtrznych, zgodnie z § 4 ust. 17. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 

 Zapewnienie dojazdów i dojśń do terenów: H2.1 MW, H2.4 MW. 
 Dopuszcza siň zagospodarowanie terenu w formie jednej przestrzeni dla ru-

chu pieszego, kołowego i rowerowego. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 0%. 

 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
Szczególne warunki 
zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Wjazd od strony ul. Stefana Baleya (25KDD) i ul.Gorlickiej (24KDD). 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
4) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów: H2.4 MW: 

 
Symbol na rysunku H2.4 MW 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,5. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 25%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 50%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 
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Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņdzeń 

rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Gorlickiej 24KDD, ul. Stefana Ba-
leya 25KDD, ul. Jankowskiej 26KDD lub drogi wewnňtrznej H2.3 KDW. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
3. Ustalenia dla obszaru H3: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów: H3.1 U-O: 
 

Symbol na rysunku H3.1 U-O 

Przeznaczenie terenu Tereny usług oświaty, zgodnie z § 4 ust. 9. 
Inwestycja celu publicznego – przedszkole publiczne. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 0,5. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 25%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 10m, nie wiňcej niż 2 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 50%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 3. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 

 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņdzeń 
rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

 Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Stefana Baleya 25KDD lub ul. Jan-
kowskiej 26KDD 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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2) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów: H3.2 U-Z: 
 

Symbol na rysunku H3.2 U-Z 

Przeznaczenie terenu Tereny usług zdrowia, zgodnie z § 4 ust. 10. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 0,8. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 40%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 10m, nie wiňcej niż 2 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 3. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņdzeń 

rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Jankowskiej 26KDD lub drogi we-
wnňtrznej B3.5 KDW. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
3) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów: H3.3 U-HB: 

 
Symbol na rysunku H3.3 U-HB 

Przeznaczenie terenu Tereny usług handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 6. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,2. 
 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 60%. 
 Maksymalna wysokośń zabudowy – 8m, nie wiňcej niż 2 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 
 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – nie 

określa siň. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 

Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 
 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, wg § 8 ust. 10. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 
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Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Stefana Baleya 25KDD. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
4) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu H3.4 MW: 

 
Symbol na rysunku H3.4 MW 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,5. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 25%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 20m, nie wiňcej niż 6 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 50%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņdzeń 

rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy ulicy Żwir-
ki i Wigury (2KDGP), wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Stefana Baleya 25KDD lub drogi we-
wnňtrznej H3.5 KDW; zakazuje siň dojazdu od strony ul. Żwirki i Wigury 
2KDGP. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
5) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu H3.5 KDW: 

 
Symbol na rysunku H3.5 KDW 

Przeznaczenie terenu Tereny dróg wewnňtrznych, zgodnie z § 4 ust. 17. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Zakazuje siň wprowadzania zabudowy. 
 Zapewnienie dojazdów i dojśń do terenów: H3.2 U-Z, H3.4 MW, H3.7 U-HB. 
 Dopuszcza siň zagospodarowanie terenu w formie jednej przestrzeni dla ru-

chu pieszego, kołowego i rowerowego. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 0%. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
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Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Wjazd od strony ul. Jankowskiej 26KDD. 
 Lokalizacja parkingów w poziomie terenu, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
6) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu H3.6 U-HB: 

 
Symbol na rysunku H3.6 U-HB 

Przeznaczenie terenu Tereny usług handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 6. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,5. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 50%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 15m, nie wiňcej niż 4 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 0%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Jankowskiej 26KDD lub drogi we-
wnňtrznej B3.5 KDW. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
7) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu H3.7 U-HB: 

 
Symbol na rysunku H3.7 U-HB 

Przeznaczenie terenu Tereny usług handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 6. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 3,5. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 45%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 35m, nie wiňcej niż 9 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy - 12m. 
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 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy Trasie NS 

(1KDGP), ulicy Żwirki i Wigury (2KDGP) i linii kolejowej, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Żwirki i Wigury 2KDGP w postaci włņ-
czenia na prawe skrňty lub ul. Jankowskiej 26KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
8) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu H3.8 U/MW: 

 
Symbol na rysunku H3.8 U/MW 

Przeznaczenie terenu Tereny usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 2,5. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 45%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 35m, nie wiňcej niż 9 kondygnacji. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy - 9m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy Trasie NS 

(1KDGP) i linii kolejowej, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Jankowskiej 26KDD. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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9) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu H3.9 U-HB/MN: 
 

Symbol na rysunku H3.9 U-HB/MN 

Przeznaczenie terenu Tereny usług handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 6 lub tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 2. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 0,2. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 10%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 2 kondygnacje. 

 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 
pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 60%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 3. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy Trasie NS 

(1KDGP), ulicy Żwirki i Wigury (2KDGP) i linii kolejowej, wg § 8 ust. 10. 

 Budynki objňte ochronņ w planie do zachowania, zgodnie z rysunkiem planu 
oraz ustaleniami § 9 ust. 3. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna - dopuszcza siň dojazd od strony ul. Żwirki i Wigury 
2KDGP. 

 Dopuszcza siň dojazd do terenu od strony ul. Jankowskiej 26KDD poprzez 
jezdniň dojazdowņ w liniach rozgraniczajņcych trasy NS 1KDGP. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
4. Ustalenia dla obszaru H4: 

1) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu H4.1 U-KS: 
 

Symbol na rysunku H4.1 U-KS 

Przeznaczenie terenu Tereny obiektów sakralnych, zgodnie z § 4 ust. 8. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 0,8. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 30%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 15m, nie wiňcej niż 3 kondygnacje (nie 
dotyczy budynku kościoła i dzwonnicy). 

 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 
pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 3. 
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 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

 Wyznacza siň oś kompozycyjnņ, wg par. 5 ust. 7. 
 Wyznacza siň dominantň przestrzennņ, wg par. 5 ust. 8. 
 Wyznacza siň place i miejsca wymagajņce specjalnego opracowania posadzki, 

zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 10 ust. 7. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy Trasie NS 

(1KDGP) i linii kolejowej, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Gorlickiej 24KDD. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
2) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu H4.2 U-O: 

 
Symbol na rysunku H4.2 U-O 

Przeznaczenie terenu Tereny usług oświaty, zgodnie z § 4 ust. 9. 
Inwestycja celu publicznego – szkoła publiczna. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,2. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 30%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 15m, nie wiňcej niż 3 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 30%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 3. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņdzeń 

rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy Trasie NS 
(1KDGP) i linii kolejowej, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Gorlickiej 24KDD. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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3) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu H4.3 U-HB: 
 

Symbol na rysunku H4.3 U-HB 

Przeznaczenie terenu Tereny usług handlu i biur, zgodnie z § 4 ust. 6. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,5. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 50%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 15m, nie wiňcej niż 4 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – nie 

określa siň. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 2. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy Trasie NS 

(1KDGP) i linii kolejowej, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ulic: ul. Gorlickiej 24KDD lub ul. Jankow-
skiej 26KDD. 

 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

 Lokalizacja parkingów podziemnych w kwartałach, wg § 13 ust. 7. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
4) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu H4.4 KD-Gw: 

 
Symbol na rysunku H4.4 KD-Gw 

Przeznaczenie terenu Tereny garaży wielopoziomowych, zgodnie z § 4 ust. 18. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 2,8. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 70%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 15m, nie wiňcej niż 4 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – nie 

określa siň. 
 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zakazuje siň lokalizowania ogrodzenia. 
 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 
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Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy Trasie NS 

(1KDGP) i linii kolejowej, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

 Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odpro-
wadzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpa-
dów, wg § 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Zakazuje siň dojazdu od strony jezdni głównych Trasy NS. 
 Obsługa komunikacyjna od strony ulicy Jankowskiej 26KDD lub od strony 

jezdni odbarczeniowej (zbiorczej) w liniach rozgraniczajņcych trasy NS. 
Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Dopuszcza siň zachowanie, rozbudowň lub przebudowň istniejņcych parkingów. 

 
5) Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu H4.5 US: 

 
Symbol na rysunku H4.5 US 

Przeznaczenie terenu Tereny usług sportu, zgodnie z § 4 ust. 21. 
Inwestycja celu publicznego – szkoła publiczna. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Maksymalna intensywnośń zabudowy dla działki budowlanej – 1,0. 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 40%. 

 Maksymalna wysokośń zabudowy – 15m, nie wiňcej niż 3 kondygnacje. 
 Ograniczenia wysokościowe ze wzglňdu na ruch lotniczy, wg § 11, ust. 1, 

pkt 1. 

 Minimalna wysokośń zabudowy – nie określa siň. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 20%. 

 Maksymalna długośń elewacji frontowej – nie określa siň. 
 Geometria i pokrycie dachu, wg § 11 ust. 2. 

 Zasady lokalizowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 i 3. 

 Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg par. 6 ust. 1, 2, 
6, 7. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 3. 
 Zasady zagospodarowania wyznaczonych w planie terenów zieleni i urzņdzeń 

rekreacyjnych wewnņtrz kwartałów, wg § 11 ust. 4. 

 Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami terenu położonego przy Trasie NS 
(1KDGP) i linii kolejowej, wg § 8 ust. 10. 

 Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w wodň, w ciepło, w gaz i energiň elektrycznņ, odprowa-
dzenia ścieków, dostňpu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadów, wg 
§ 14 ust. 1- 8. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

 Obsługa komunikacyjna od strony ul. Gorlickiej 24KDD. 
 Wskaźniki parkingowe, wg § 13 ust. 8 pkt 2. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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§ 24. 

Ustalenia szczegółowe dla terenów ulic - dróg publicznych (KD) 

1. Wprowadza siň nastňpujņce ustalenia szczegółowe dla terenów ulic głównych ruchu przyśpieszonego 
(KDGP): 

1) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 1KDGP: 
 

Symbol na rysunku 1KDGP 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy projektowana Trasa N-S 

Klasa ulicy droga główna ruchu przyspieszonego 

Informacja o kategorii krajowa 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 54m – 
70,5m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa siň. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
 2 szpalery drzew. 

 Lokalizacja wydzielonych ścieżek rowerowych, wg § 13 ust 4. 

 Komunikacja autobusowa, wg § 13 ust 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 
 Ustala siň obowiņzek realizacji Trasy NS w sposób ograniczajņcy rozprze-

strzenianie siň hałasu i drgań oraz innych zanieczyszczeń, zgodnie z warun-
kami określonymi w par. 8 ust. 5. 

 Ustala siň dwupoziomowe skrzyżowanie Trasy NS z ul. Grójeckņ – przejście 
Trasy NS w tunelu pod ul. Grójeckņ. 

 Ustala siň dwupoziomowe skrzyżowanie Trasy NS z ul. Żwirki i Wigury – 
przejście Trasy NS w tunelu pod ul. Żwirki i Wigury. 

 Ustala siň dwupoziomowe skrzyżowanie Trasy NS z projektowanņ ulicņ 4KDZ. 
 Dopuszcza siň realizacjň jezdni odbarczeniowej (zbiorczej) Trasy NS dla po-

trzeb komunikacji autobusowej na odcinku od skrzyżowania z projektowanņ 
ulicņ 4KDZ do ul. Grójeckiej, z wlotem do ul. Grójeckiej. 

 Ustala siň realizacjň bezkolizyjnych przejśń pieszych nad projektowanņ Trasņ 
NS i liniņ kolejowņ, zgodnie z rysunkiem planu. 

 Ustala siň docelowe skablowanie linii elektroenergetycznej wysokiego napiň-
cia, wg § 14 ust. 6 pkt 7. 

 Ustala siň likwidacjň istniejņcej zabudowy zlokalizowanej w liniach rozgrani-
czajņcych trasy. 

 Dopuszcza siň lokalizacjň parkingów w poziomie terenu, wg § 13 ust. 7. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opadowych, 
usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 
terenu 

Dopuszcza siň zachowanie istniejņcych ogródków działkowych do czasu realizacji 
docelowego zagospodarowania terenu określonego w planie. 
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2) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 2KDGP: 
 

Symbol na rysunku 2KDGP 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy ul. Żwirki i Wigury (patroni ulicy: Franciszek Żwirko, Stanisław Wigura) 
Klasa ulicy droga główna ruchu przyspieszonego 

Informacja o kategorii wojewódzka 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu (od zachod-
niej linii rozgraniczajņcej ulicy do osi ulicy – granicy planu: 29,5m – 54m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa siň. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
 3 szpalery drzew. 

 Lokalizacja wydzielonych ścieżek rowerowych, wg § 13 ust 4. 

 Komunikacja autobusowa, wg § 13 ust 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 
 Przy przebudowie ulicy Żwirki i Wigury zakazuje siň rozbudowy ulicy poprzez 

realizacjň dodatkowych pasów ruchu oraz ustala siň obowiņzek realizacji ulicy 
w sposób ograniczajņcy rozprzestrzenianie siň hałasu i drgań oraz innych za-
nieczyszczeń, zgodnie z warunkami określonymi w par. 8 ust. 6. 

 Ustala siň dwupoziomowe skrzyżowanie ul. Żwirki i Wigury z Trasņ NS – 
przejście Trasy NS w tunelu pod ul. Żwirki i Wigury. 

 Ustala siň realizacjň bezkolizyjnego przejścia pieszego pod ul. Żwirki i Wigury 
wzdłuż tunelu projektowanej Trasy NS, zgodnie z rysunkiem planu. 

 Ustala siň docelowe skablowanie linii elektroenergetycznej wysokiego napiň-
cia oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terenów położonych w zasiňgu 
strefy uciņżliwości, wg § 14 ust. 6 pkt 7 i 8. 

 Ustala siň zachowanie i ochronň pomników przyrody – aleja lipowa. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opadowych, 
usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 
terenu 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
2. Wprowadza siň nastňpujņce ustalenia szczegółowe dla terenów ulic zbiorczych (KDZ): 

1) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 3KDZ: 
 

Symbol na rysunku 3KDZ 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy ul. Racławicka 

Klasa ulicy droga zbiorcza 

Informacja o kategorii powiatowa 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 44m – 
94m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa siň. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
 Lokalizacja parkingów w poziomie terenu, wg § 13 ust. 7. 
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 3 szpalery drzew. 

 Lokalizacja wydzielonych ścieżek rowerowych, wg § 13 ust 4. 

 Komunikacja autobusowa, wg § 13 ust 5. 

 Wyznacza siň oś widokowņ, wg par. 5 ust. 7. 
 Wyznacza siň place i miejsca wymagajņce specjalnego opracowania posadzki, 

zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 10 ust. 7. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 
 Przy przebudowie lub budowie ulicy Racławickiej ustala siň obowiņzek reali-

zacji ulicy w sposób ograniczajņcy rozprzestrzenianie siň hałasu i drgań oraz 
innych zanieczyszczeń, zgodnie z warunkami określonymi w par. 8 ust. 7. 

 Ustala siň docelowe skablowanie linii elektroenergetycznej wysokiego napiň-
cia, wg § 14 ust. 6 pkt 7. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opadowych, 
usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania tere-
nu 

Dopuszcza siň zachowanie istniejņcych ogródków działkowych do czasu realizacji 
docelowego zagospodarowania terenu określonego w planie. 

 
2) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 4KDZ: 

 
Symbol na rysunku 4KDZ 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy projektowana 

Klasa ulicy droga zbiorcza 

Informacja o kategorii powiatowa 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 40m. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa siň. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
 2 szpalery drzew. 

 Lokalizacja wydzielonych ścieżek rowerowych, wg § 13 ust 4. 

 Komunikacja autobusowa, wg § 13 ust 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 
 Przy przebudowie lub budowie ulicy ustala siň obowiņzek realizacji ulicy w 

sposób ograniczajņcy rozprzestrzenianie siň hałasu i drgań oraz innych zanie-
czyszczeń, zgodnie z warunkami określonymi w par. 8 ust. 7. 

 Na terenie ulicy zakazuje siň ruchu samochodów ciňżarowych, za wyjņtkiem 
komunikacji publicznej. 

 Ustala siň dwupoziomowe skrzyżowanie Trasy NS z ulicņ 4KDZ. 
Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania tere-
nu 

Dopuszcza siň zachowanie istniejņcych ogródków działkowych do czasu realizacji 
docelowego zagospodarowania terenu określonego w planie. 
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3) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 5KDZ: 
 

Symbol na rysunku 5KDZ 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy ul. Adolfa Pawińskiego 

Klasa ulicy droga zbiorcza 

Informacja o kategorii powiatowa 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 28,5m; 
40m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa siň. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
 Lokalizacja parkingów w poziomie terenu, wg § 13 ust. 7. 
 1 szpaler drzew. 
 Komunikacja autobusowa, wg § 13 ust 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania tere-
nu 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
3. Wprowadza siň nastňpujņce ustalenia szczegółowe dla terenów ulic lokalnych (KDL): 

1) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 6KDL: 
 

Symbol na rysunku 6KDL 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy ul. Adolfa Pawińskiego 

Klasa ulicy droga lokalna 

Informacja o kategorii gminna 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 29,5m; 
33m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa siň. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
 Wydzielone zatoki parkingowe. 
 1 szpaler drzew. 

 Komunikacja autobusowa, wg § 13 ust 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania tere-
nu 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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2) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 7KDL: 
 

Symbol na rysunku 7KDL 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy ul. Ksiňcia Trojdena 

Klasa ulicy droga lokalna 

Informacja o kategorii gminna 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 32m; 
35,5m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa siň. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
 Wydzielone zatoki parkingowe. 
 2 szpalery drzew. 
 Komunikacja autobusowa, wg § 13 ust 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opadowych, 
usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania tere-
nu 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
3) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 8KDL: 

 
Symbol na rysunku 8KDL 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy ul. Pruszkowska 

Klasa ulicy droga lokalna 

Informacja o kategorii gminna 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 18m; 21m; 
23,5m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa siň. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
 Wydzielone zatoki parkingowe. 

 2 szpalery drzew. 

 Komunikacja autobusowa, wg § 13 ust 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 
 Zasady zagospodarowania terenów położonych w strefie ochrony konserwa-

torskiej wybranych parametrów układu urbanistycznego, wg § 9 ust. 1. 

 Zasady zagospodarowania terenów położonych w obszarze dóbr kultury 
współczesnej objňty ochronņ urbanistycznņ, wg § 9 ust. 4. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opadowych, 
usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania tere-
nu 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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4) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 9KDL: 
 

Symbol na rysunku 9KDL 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy ul. Władysława Korotyńskiego 

Klasa ulicy droga lokalna 

Informacja o kategorii gminna 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 26m. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 0%. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
 Wydzielone zatoki parkingowe. 
 2 szpalery drzew. 
 Lokalizacja wydzielonych ścieżek rowerowych, wg § 13 ust 4. 
 Komunikacja autobusowa, wg § 13 ust 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 
terenu 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
5) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 10KDL: 

 
Symbol na rysunku 10KDL 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy ul. Mołdawska 

Klasa ulicy droga lokalna 

Informacja o kategorii gminna 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 16m – 
16,5m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 0%. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
 Wydzielone zatoki parkingowe. 
 1 szpaler drzew. 
 Komunikacja autobusowa, wg § 13 ust 5. 
 Wyznacza siň oś widokowņ, wg par. 5 ust. 7. 
 Wyznacza siň miejsce lokalizacji pomnika, rzeźby, kapliczki. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 
terenu 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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6) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 11KDL: 
 

Symbol na rysunku 11KDL 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy ul. Mołdawska 

Klasa ulicy droga lokalna 

Informacja o kategorii gminna 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 14m; 
14,5m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa siň. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
 1 szpaler drzew. 
 Komunikacja autobusowa, wg § 13 ust 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 
terenu 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
7) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 12KDL: 

 
Symbol na rysunku 12KDL 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy ul. Mołdawska 

Klasa ulicy droga lokalna 

Informacja o kategorii gminna 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 19,5m; 
23m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa siň. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
 Wydzielone zatoki parkingowe. 

 2 szpalery drzew. 

 Wyznacza siň oś widokowņ, wg par. 5 ust. 7. 
 Wyznacza siň place i miejsca wymagajņce specjalnego opracowania posadzki, 

zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 10 ust. 7. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania tere-
nu 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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4. Wprowadza siň nastňpujņce ustalenia szczegółowe dla terenów ulic dojazdowych (KDD): 

1) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 13KDD: 
 

Symbol na rysunku 13KDD 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy ul. Wiślicka 

Klasa ulicy droga dojazdowa 

Informacja o kategorii gminna 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 14m; 
14,5m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa siň. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
 Wydzielone zatoki parkingowe. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 
 Zasady zagospodarowania terenów położonych w strefie ochrony konserwa-

torskiej wybranych parametrów układu urbanistycznego, wg § 9 ust. 1. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opadowych, 
usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 
terenu 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
2) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 14KDD: 

 
Symbol na rysunku 14KDD 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy ul. Sanocka 

Klasa ulicy droga dojazdowa 

Informacja o kategorii gminna 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 13,5m – 
14m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa siň. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
 1 szpaler drzew. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opadowych, 
usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 
terenu 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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3) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 15KDD: 
 

Symbol na rysunku 15KDD 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy ul. Władysława Korotyńskiego 

Klasa ulicy droga dojazdowa 

Informacja o kategorii gminna 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 13,5m – 
16,5m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa siň. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
 Wydzielone zatoki parkingowe. 

 Lokalizacja wydzielonych ścieżek rowerowych, wg § 13 ust 4. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opadowych, 
usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 
terenu 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
4) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 16KDD: 

 
Symbol na rysunku 16KDD 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy ul. Jasielska 

Klasa ulicy droga dojazdowa 

Informacja o kategorii gminna 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 13m. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa siň. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opadowych, 
usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 
terenu 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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5) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 17KDD: 
 

Symbol na rysunku 17KDD 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy ul. Jasielska 

Klasa ulicy droga dojazdowa 

Informacja o kategorii gminna 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 19m – 
24,5m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa siň. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
 Wydzielone zatoki parkingowe. 

 1 szpaler drzew. 

 Wyznacza siň oś widokowņ, wg par. 5 ust. 7. 
Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opadowych, 
usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 
terenu 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
6) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 18KDD: 

 
Symbol na rysunku 18KDD 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy ul. Karola Bohdanowicza 

Klasa ulicy droga dojazdowa 

Informacja o kategorii gminna 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 12,5m – 
16,5m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa siň. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 

 Wydzielone zatoki parkingowe. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opadowych, 
usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 
terenu 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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7) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 19KDD: 
 

Symbol na rysunku 19KDD 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy ul. Wacława Sierpińskiego 

Klasa ulicy droga dojazdowa 

Informacja o kategorii gminna 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 17m – 35m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa siň. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
 Wydzielone zatoki parkingowe. 

 1 szpaler drzew. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 
 Zasady zagospodarowania terenów położonych w strefie ochrony konserwa-

torskiej wybranych parametrów układu urbanistycznego, wg § 9 ust. 1. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opadowych, 
usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania tere-
nu 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
8) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 20KDD: 

 
Symbol na rysunku 20KDD 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy ul. Szczepana Grzeszczyka 

Klasa ulicy droga dojazdowa 

Informacja o kategorii gminna 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 18m – 
29,5m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 0%. 

 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
 Wydzielone zatoki parkingowe. 

 1 szpaler drzew. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opadowych, 
usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 
terenu 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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9) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 21KDD: 
 

Symbol na rysunku 21KDD 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy projektowana 

Klasa ulicy droga dojazdowa 

Informacja o kategorii gminna 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 17m. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa siň. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opadowych, 
usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 
terenu 

Dopuszcza siň zachowanie istniejņcych ogródków działkowych do czasu realizacji 
docelowego zagospodarowania terenu określonego w planie. 

 
10) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 22KDD: 

 
Symbol na rysunku 22KDD 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy ul. Sņchocka 

Klasa ulicy droga dojazdowa 

Informacja o kategorii gminna 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 15m – 
19,5m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa siň. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
 Wydzielone zatoki parkingowe. 

 2 szpalery drzew. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opadowych, 
usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 
terenu 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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11) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 23KDD: 
 

Symbol na rysunku 23KDD 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy ul. Władysława Okińskiego 

Klasa ulicy droga dojazdowa 

Informacja o kategorii gminna 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 18,5m. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa siň. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
 Wydzielone zatoki parkingowe. 

 2 szpalery drzew. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opadowych, 
usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 
terenu 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
12) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 24KDD: 

 
Symbol na rysunku 24KDD 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy ul. Gorlicka 

Klasa ulicy droga dojazdowa 

Informacja o kategorii gminna 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 16m – 
16,5m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa siň. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
 Wydzielone zatoki parkingowe. 

 2 szpalery drzew. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opadowych, 
usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 
terenu 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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13) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 25KDD: 
 

Symbol na rysunku 25KDD 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy ul. Stefana Baleya 

Klasa ulicy droga dojazdowa 

Informacja o kategorii gminna 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 15m; 
18,5m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa siň. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
 Wydzielone zatoki parkingowe. 

 2 szpalery drzew. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opadowych, 
usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 
terenu 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
14) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 26KDD: 

 
Symbol na rysunku 26KDD 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy ul. Jankowska 

Klasa ulicy droga dojazdowa 

Informacja o kategorii gminna 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 10m; 14m. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa siň. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
 Wydzielone zatoki parkingowe.. 

 2 szpalery drzew. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opadowych, 
usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 
terenu 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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15) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 27KDD: 
 

Symbol na rysunku 27KDD 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy przedłużenie ul. Mołdawskiej w kierunku torów kolejowych 

Klasa ulicy droga dojazdowa 

Informacja o kategorii gminna 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 8,5m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa siň. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
 Dopuszcza siň zagospodarowanie terenu w formie jednej przestrzeni dla ru-

chu pieszego, kołowego i rowerowego. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opadowych, 
usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 
terenu 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 

 
16) Określa siň przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 28KDD: 

 
Symbol na rysunku 28KDD 

Przeznaczenie terenu Tereny ulic – dróg publicznych, zgodnie z § 4 ust. 15. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna. 

Nazwa ulicy dojazd do budynku przedszkola od strony ul. Ksiňcia Trojdena 

Klasa ulicy droga dojazdowa 

Informacja o kategorii gminna 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 10m; 16m. 

 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa siň. 
 Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu ulicy. 
 Dopuszcza siň zagospodarowanie terenu w formie jednej przestrzeni dla ru-

chu pieszego, kołowego i rowerowego. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 
 Zasady zagospodarowania terenów położonych w obszarze dóbr kultury 

współczesnej objňty ochronņ urbanistycznņ, wg § 9 ust. 4. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opadowych, 
usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 
terenu 

Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
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5. Wprowadza siň nastňpujņce ustalenia szczegółowe dla terenów alei pieszych (KP) - określa siň przezna-

czenie i zasady zagospodarowania terenu 29KP: 
 

Symbol na rysunku 29KP 

Przeznaczenie terenu Tereny alei pieszych, zgodnie z § 4 ust. 16. 
Inwestycja celu publicznego – droga publiczna piesza. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: 5,5m. 
 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa siň. 

Zakazuje siň realizacji ogrodzeń wewnņtrz terenu alei pieszej. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu 

 Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg 
par. 6 ust. 1, 2, 3, 8. 

 Zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 2. 
 Dopuszcza siň łņczenie i podziały nieruchomości dla wydzielenia terenu alei 

pieszej. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura technicz-
na 

Warunki zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, odprowadzenia ścieków opado-
wych, usuwania odpadów oraz realizacji sieci uzbrojenia, wg § 14 ust. 1- 8. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 
terenu 

 Nie dopuszcza siň tymczasowego zagospodarowania terenów. 
 Zakazuje siň lokalizowania miejsc parkingowych 

 
Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 25. 

Skutki prawne planu  
w zakresie wartości nieruchomości 

1. Wysokośń stawki procentowej, służņcej nali-
czaniu opłaty zwiņzanej ze wzrostem wartości 
nieruchomości, ustala siň na 30% dla terenów 
oznaczonych symbolami: E4.5, E4.6, E4.9 i 
E4.11, F1.1, F1.3, G1.1, G1.3. 

2. Wysokośń stawki procentowej, służņcej nali-
czaniu opłaty zwiņzanej ze wzrostem wartości 
nieruchomości, ustala siň na 1% dla pozosta-
łych terenów położonych w granicach planu, 
nie wymienionych w ust. 1. 

 

 

§ 26. 

Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczňtych przed dniem wejścia w 
życie niniejszego planu, a nie zakończonych decy-
zjņ ostatecznņ, stosuje siň ustalenia planu. 

§ 27. 

Wykonanie uchwały powierza siň Prezydentowi 
m.st. Warszawy. 

§ 28. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego i publikacji 
na stronie internetowej Urzňdu m.st. Warszawy. 

§ 29. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

 
Wiceprzewodniczņca Rady m.st. Warszawy: 

Ligia Krajewska 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr LVII/1710/2009 

Rady m.st. Warszawy 
z dnia 18 czerwca 2009r. 

 
Rozstrzygniňcie  

w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu obszaru Rakowca 
nieuwzglňdnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy 

 
Lp. Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imiň, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszajņ-
cego uwagi 

Treśń uwagi Ustalenia  
projektu planu 

dla nieruchomości, 
której dotyczy  

uwaga /oznaczenie 
nieruchomości 

Rozstrzygniňcie 
Prezydenta m.st. 

Warszawy  
w sprawie rozpa-

trzenia uwagi 

Rozstrzygniňcie Rady m.st. Warszawy 
w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Uwaga  
nieuwzglňdniona 

Uwaga uwzglňd-
niona 

Uwaga  
nieuwzglňdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 02.10.2008 Stowarzyszenie  
„Zieloni R.P.”  
P. Magdalena 
Popławska 

1. Wniosek o 
wprowadzenie 
zakazu lokalizowania 
nowych domów 
mieszkalnych. 

obszar planu 

 

Nieuwzglňdniona  Nieuwzglňdniona Obszar Rakowca jest 
terenem o przewadze 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. Czňśń 
terenów np. w rejonie 
przedłużenia ul. Racławic-
kiej lub w rejonie skrzyżo-
wania ul. Sanockiej i ul. 
Ksiňcia Trojdena wymaga 
uzupełnienia zabudowy 
mieszkaniowej. Realizacja 
nowej zabudowy bňdzie 
uwzglňdniała ograniczenia 
wynikajņcych z ustaleń 
planu np. ograniczenie 
lokalizowania zabudowy 
mieszkaniowej w rejonie 
Trasy NS oraz ograniczenia 
w dogňszczaniu osiedli 
poprzez wyznaczenie w 
planie terenów podwórek 
wolnych od zabudowy. 

2. Sprzeciw wobec 
lokalizacji trasy  
N-S na obszarze 
Rakowca. 

1KDGP 

Trasa N-S 

Nieuwzglňdniona  Nieuwzglňdniona Przebieg Trasy NS został 
ustalony w Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania prze-
strzennego m.st. Warszawy, 
które jest wiņżņce przy 
sporzņdzaniu planu 
miejscowego. 

Projektanci przewidzieli 
realizacjň Trasy NS w 
wykopie, poniżej poziomu 
terenu (co jest zgodne z 
uwagņ Stowarzyszenia 
„Zieloni R.P.” z dnia 
18.09.2008, która została 
uwzglňdniona) 

W uzgodnieniu z Państwo-
wym Powiatowym Inspek-
toratem Sanitarnym 
wprowadzono zasady 
zabezpieczeń akustycznych 
realizowanej drogi tranzy-
towej, w tym lokalizacjň 
trasy w wykopie, ekrano-
wanie lub przekrycie trasy, z 
dopuszczeniem realizacji 
łņcznika pomiňdzy Trasņ NS 
a ul. Racławickņ (ulica 
4KDZ). 

2. 01.10.2008 Warszawska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„RAKOWIEC” 

Henryka Chmie-
lewska - Plecze-
luk 

1. Ekranowanie 
budynków Spółdziel-
ni wzdłuż ulicy 
Racławickiej. 

obszar B5 Nieuwzglňdniona  Nieuwzglňdniona Ulica Racławicka jest ulicņ 
miejskņ o klasie ulicy 
zbiorczej, obsługujņcņ 
sņsiadujņce tereny miesz-
kaniowe, zapewniajņcņ 
dostňp do usług, oraz 
dostňp do przystanków 
komunikacji publicznej. 

W projekcie planu wprowa-
dzono warunki dotyczņce 
przebudowy ul. Racławickiej 
w sposób ograniczajņcy 
emisjň hałasu. Natomiast ze 
wzglňdów przestrzennych i 
funkcjonalnych realizacja 
ekranów akustycznych przy 
ulicy zbiorczej jest nieuza-
sadniona. 

Projekt planu został 
uzgodniony przez Pań-
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stwowy Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny, który 
wprowadził szereg ustaleń 
zwiņzanych z ochronņ 
akustycznņ zabudowy 
mieszkaniowej, obowiņz-
kiem ekranowania Trasy 
NS, jako ulicy tranzytowej o 
klasie głównej ruchu 
przyspieszonego. Jedno-
cześnie Sanepid nie 
wprowadził ustaleń 
dotyczņcych ekranowania 
ulic zbiorczych. 

2. Budowa parkin-
gów podziemnych 
pod istniejņcymi 
terenami rekreacyj-
nymi – teren A3, B2. 

Park im. Zasława 
Malickiego - tereny 
A3.1ZP i B2.1ZP 

Nieuwzglňdniona  Nieuwzglňdniona Obszary A3 i B2 stanowiņ 
istniejņcy i zagospodaro-
wany park służņcy odpo-
czynkowi i rekreacji 
mieszkańców okolicznych 
osiedli. Zgodnie z zasadami 
określonymi w projekcie 
planu nie dopuszcza siň 
lokalizowania parkingów na 
terenie parku. Realizacja 
parkingów podziemnych 
naruszałaby tereny parku. 

Realizacja parkingów 
podziemnych uniemożliwia-
łaby utrzymanie dla 
terenów A3.1ZP i B2.1ZP 
powierzchni biologicznie 
czynnej na poziomie 90%, 
co jest wymogiem Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania prze-
strzennego m.st. Warszawy. 

W projekcie planu dopusz-
czono lokalizowanie 
parkingów podziemnych 
pod terenami podwórek w 
zabudowie mieszkaniowej. 
Zapis należy przywołań w 
ustaleniach dla komunikacji. 

4. 02.10.2008 Urzņd m.st. 
Warszawy, Biuro 
Infrastruktury 

Anna Śledź 

1. W par. 2 ust. 1 
proponuje siň dodań 
definicje używanych 
terminów: pkt 37) 
Odnawialne źródła 
energii sņ to urzņ-
dzenia wytwarzajņce 
ciepło lub energiň 
elektrycznņ wykorzy-
stujņce m.in. energiň 
biopaliw ciekłych, 
słońca, wody, wiatru 
i ziemi. 

Tekst planu – 
definicje pojňń 
wystňpujņcych w 
planie 

Nieuwzglňdniona  Nieuwzglňdniona Definicja odnawialnych 
źródeł energii znajduje siň 
w ustawie Prawo Energe-
tyczne par. 3 ust 20. W 
projekcie planu nie należy 
powtarzań definicji zawar-
tych w obowiņzujņcych 
przepisach. 

   2. W par. 2 ust. 1 
proponuje siň dodań 
definicje używanych 
terminów: pkt 38) Za 
paliwa najmniej 
szkodliwe dla 
środowiska uznaje 
siň paliwa, których 
spalanie nie powodu-
je przekroczenia 
wartości wskaźników 
dopuszczalnej emisji 
jednostkowej 
określonych przez 
prawo w roku 
użytkowania instala-
cji spalajņcych 
paliwo. Paliwami 
najmniej szkodliwymi 
dla środowiska sņ 
m.in. gaz ziemny, 
wodór, alkohole, 
estry olejów pocho-
dzenia roślinnego, 
ciekłe lub gazowe 
alkany, biomasa oraz 
pochodne wňglowo-
dorów o niskiej 
zawartości siarki i 
metali ciňżkich. 

Tekst planu – 
definicje pojňń 
wystňpujņcych w 
planie 

Nieuwzglňdniona  Nieuwzglňdniona Określenie „paliwa najmniej 
szkodliwe dla środowiska” 
nie wystňpuje w tekście 
planu. 
Dopuszczenie spalanie na 
obszarze Rakowca paliw 
takich, jak: wodór, alkohole, 
estry olejów pochodzenia 
roślinnego, ciekłe lub 
gazowe alkany, biomasa (w 
tym słoma i odchody 
zwierzņt) oraz pochodne 
wňglowodorów o niskiej 
zawartości siarki i metali 
ciňżkich, jest nieuzasadnio-
ne, biorņc pod uwagň, że 
projekt planu dopuszcza 
zaopatrzenie w ciepło w 
oparciu o istniejņcņ i dobrze 
rozwiniňtņ sień cieplnņ, gaz 
ziemny, energiň elektrycznņ 
oraz kolektory słoneczne i 
pompy ciepła. Dopuszczane 
w planie źródła energii 
cieplnej spełniajņ warunek 
najmniejszej szkodliwości 
dla środowiska. W zwiņzku z 
powyższym nie ma uzasad-
nienia dla definiowania 
pojňcia „paliwa najmniej 
szkodliwe dla środowiska”. 

3. W par. 2 ust. 1 
proponuje siň dodań 
definicje używanych 
terminów: pkt 39) 
Kogeneracja rozpro-
szona - skojarzone 
wytwarzanie energii 
elektrycznej i ciepła 

Tekst planu – 
definicje pojňń 
wystňpujņcych w 
planie 

Nieuwzglňdniona  Nieuwzglňdniona Określenie „kogeneracja 
rozproszona” nie wystňpuje 
w tekście planu, ani w 
tekstach proponowanych w 
zgłoszonych uwagach. W 
zwiņzku z tym nie ma 
potrzeby definiowania pojňń 
nieużywanych. Zasadne jest 
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w układach położo-
nych w bezpośred-
nim sņsiedztwie 
odbiorców energii. 
Do źródeł rozproszo-
nego wytwarzania 
zalicza siň źródła 
spełniajņce nastňpu-
jņce wymagania: 
moc nie przekracza-
jņca 100 MWe: 
rozwój nie planowa-
ny centralnie, 
przyłņczenie najczň-
ściej do sieci 
rozdzielczej. 

natomiast rozważenie 
uwzglňdnienia zasad 
kogeneracji w projekcie 
planu. Pojňcie „kogenera-
cji” jest zdefiniowane w 
ustawie Prawo Energetycz-
ne par. 3 ust 33 i oznacza 
„równoczesne wytwarzanie 
ciepła i energii elektrycznej 
lub mechanicznej w trakcie 
tego samego procesu 
technologicznego”. Należy 
również stwierdziń, że 
zaproponowana w uwadze 
moc poniżej 100MWe jest 
niezgodna z Dyrektywņ 
2004/8/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
11 lutego 2004r. wg której 
„kogeneracja rozproszona” 
jest rodzajem "kogeneracja 
na małņ skalň" oznaczajņcej 
jednostki kogeneracji z 
zainstalowanņ zdolnościņ 
poniżej 1MWe. 

4. W par. 8 ust. 3 pkt 
8 Proponuje siň z 
istniejņcego zapisu 
usunņń słowo 
„elektroenergetycz-
nej". 

Ustalenia ogólne 
tekstu planu w 
zakresie zasad 
ochrony środowiska 
na terenach działek 
budowlanych – 
określenie dopusz-
czalnych źródeł 
energii cieplnej 

Nieuwzglňdniona  Nieuwzglňdniona W projekcie planu dopusz-
czono zaopatrzenie w ciepło 
z istniejņcych na obszarze 
planu sieci ciepłowniczej, 
gazowej i elektroenerge-
tycznej. Nie ma uzasadnie-
nia dla ograniczenia 
zaopatrzenia w ciepło z sieci 
elektroenergetycznej, 
szczególnie w odniesieniu 
do inwestycji polegajņcych 
na adaptacji poddaszy, 
nadbudowie budynków lub 
okazjonalnym ogrzewaniu 
pomieszczeń, np. kościo-
łów, czy sal sportowych. 

   5. W par 14. ust. 3 pkt 
8 proponuje siň 
zastņpiń zapisy 
treściņ w nastňpujņ-
cym brzmieniu: 
„Dopuszcza siň 
lokalizowanie 
projektowanych 
kanałów kanalizacji 
ogólnospławnej pod 
jezdniņ, jeżeli jednņ z 
ich funkcji bňdzie 
odwodnienie jezdni". 
Istniejņce zapisy sņ 
zawarte w zasadach 
uzbrojenia terenu. 

Ustalenia ogólne 
tekstu planu w 
zakresie uzbrojenia 
terenu dot. odpro-
wadzenia ścieków 

Nieuwzglňdniona  Nieuwzglňdniona Zapisy pkt 8 uszczegóławia-
jņ zasady ogóle w zakresie 
rezerwowania terenu dla 
potrzeb sieci kanalizacyj-
nych. Wprowadzanie 
zapisów dotyczņcych 
dopuszczenia kanałów 
ogólnospławnych pod 
jezdniņ nie ma uzasadnienia 
ponieważ kanały mogņ byń 
lokalizowane pod jezdniami 
i nie wymaga to szczegól-
nych ustaleń w projekcie 
planu. 

6. W par 14. ust. 4: 

pkt 1) Proponuje siň 
zmianň istniejņcego 
zapisu na nastňpujņ-
cņ treśń: „Ustala siň 
zaopatrzenie w ciepło 
z miejskiej sieci 
ciepłowniczej". 

pkt 2) Proponuje siň z 
istniejņcego zapisu 
usunņń słowa”...lub z 
miejskiej sieci 
elektroenergetycz-
nej". 

pkt 3) Proponuje siň 
zmianň istniejņcego 
zapisu na nastňpujņ-
cņ treśń: 

„Dopuszcza siň 
stosowanie odna-
wialnych źródeł 
energii lub urzņdzeń 
wytwarzajņcych 
ciepło i energiň 
elektrycznņ w 
skojarzeniu na 
potrzeby indywidual-
ne lub lokalne 
wykorzystujņce 
paliwa najmniej 
szkodliwe dla 
środowiska". 

Proponuje siň usunņń 
zapisy pkt 6 ponie-
waż sņ zawarte w 
zasadach uzbrojenia 
terenu. 

Ustalenia ogólne 
tekstu planu w 
zakresie uzbrojenia 
terenu dot. zaopa-
trzenia w ciepło 

Nieuwzglňdniona w 
zakresie: bez-
wzglňdnego nakazu 
stosowania sieci 
cieplnej, zakazu 
używania energii 
elektrycznej, 
dopuszczenia na 
terenie Rakowca 
elektrowni wiatro-
wych, elektrowni 
wodnych, spalania 
biomasy itp. paliw i 
źródeł energii oraz 
usuniňcia pkt 6. 

 Nieuwzglňdniona w 
zakresie: bezwzglňd-
nego nakazu 
stosowania sieci 
cieplnej, zakazu 
używania energii 
elektrycznej, dopusz-
czenia na terenie 
Rakowca elektrowni 
wiatrowych, elek-
trowni wodnych, 
spalania biomasy itp. 
paliw i źródeł energii 
oraz usuniňcia pkt 6. 

Uwaga została uwzglňdnio-
na w czňści dotyczņcej 
uzupełnienia punktu 3 o 
możliwośń wykorzystania 
lokalnych urzņdzeń wytwa-
rzajņcych ciepło i energiň 
elektrycznņ w skojarzeniu 
oraz o dopuszczeniu 
stosowania wybranych 
odnawialnych źródeł energii 
- kolektorów słonecznych i 
pomp ciepła. 

W projekcie planu dopusz-
czono zaopatrzenie w ciepło 
z istniejņcych na obszarze 
planu sieci ciepłowniczej, 
gazowej i elektroenerge-
tycznej. Nie ma uzasadnie-
nia dla nakazu stosowania 
wyłņcznie sieci ciepłowni-
czej lub ograniczenia 
zaopatrzenia w ciepło z sieci 
elektroenergetycznej, 
szczególnie w odniesieniu 
do inwestycji polegajņcych 
na adaptacji poddaszy, 
nadbudowie budynków lub 
okazjonalnym ogrzewaniu 
pomieszczeń, np. kościo-
łów, czy sal sportowych. 

W projekcie planu uwzglňd-
niono odnawialne źródła 
energii tj. baterie słoneczne 
i pompy ciepła, które mogņ 
byń stosowane na obszarze 
osiedli mieszkaniowych 
Rakowca. Stosowanie 
wszystkich odnawialnych 
źródeł energii bez ograni-
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czeń np.: elektrowni 
wiatrowych, elektrowni 
wodnych, spalania biomasy 
(w tym słomy i odchodów 
zwierzňcych), nie powinno 
byń dopuszczane na 
terenach miejskich osiedli 
mieszkaniowych. 

Dopuszczenie spalanie na 
obszarze Rakowca paliw 
takich, jak: wodór, alkohole, 
estry olejów pochodzenia 
roślinnego, ciekłe lub 
gazowe alkany, biomasa (w 
tym słoma i odchody 
zwierzņt) oraz pochodne 
wňglowodorów o niskiej 
zawartości siarki i metali 
ciňżkich, jest nieuzasadnio-
ne, biorņc pod uwagň, że 
projekt planu dopuszcza 
zaopatrzenie w ciepło w 
oparciu o istniejņcņ i dobrze 
rozwiniňtņ sień cieplnņ, gaz 
ziemny, energiň elektrycznņ 
oraz kolektory słoneczne i 
pompy ciepła. Dopuszczane 
w planie źródła energii 
cieplnej spełniajņ warunek 
najmniejszej szkodliwości 
dla środowiska. 

Zapisy pkt 6 uszczegóławia-
jņ zasady ogóle w zakresie 
rezerwowania terenu dla 
potrzeb sieci ciepłowni-
czych. 

7. W par 14. ust. 5: 

proponuje siň usunņń 
zapisy pkt 2 ponie-
waż sņ zawarte w 
zasadach uzbrojenia 
terenu. 

Proponuje siň do 
istniejņcych zapisów 
dopisań punkty w 
nastňpujņcym 
brzmieniu: pkt 5) 
„Ustala siň wykorzy-
stanie gazu na 
potrzeby przygoto-
wania posiłków". 

Ustalenia ogólne 
tekstu planu w 
zakresie uzbrojenia 
terenu dot. zaopa-
trzenia w gaz 

Nieuwzglňdniona  Nieuwzglňdniona Zapisy pkt 2 uszczegóławia-
jņ zasady ogóle w zakresie 
rezerwowania terenu dla 
potrzeb sieci gazowych. 

Przygotowanie posiłków 
może nastňpowań w 
oparciu o urzņdzenia 
gazowe – kuchnie gazowe, 
piekarniki gazowe lub 
urzņdzenia elektryczne np. 
kuchnie elektrycznych, 
piekarniki elektryczne, 
kuchenki mikrofalowe, 
opiekacze, tostery. Nie ma 
uzasadnienia dla wprowa-
dzania szczególnych 
ograniczeń w tym zakresie 
na obszarze Rakowca. 
Ponadto nie należy stoso-
wań zakazów, które sņ 
niemożliwe do wyegze-
kwowania. 

8. W par 14. ust. 6 
proponuje siň usunņń 
zapisy pkt 3, ponie-
waż sņ zawarte w 
zasadach uzbrojenia 
terenu. 

Proponuje siň do 
istniejņcych zapisów 
dopisań punkty w 
nastňpujņcym 
brzmieniu: pkt 8) 
„Zakazuje siň 
instalowania nowych 
wbudowanych na 
stale urzņdzeń do 
przygotowywania 
posiłków zasilanych z 
miejskiej sieci 
elektroenergetycznej. 

Ustalenia ogólne 
tekstu planu w 
zakresie uzbrojenia 
terenu dot. zaopa-
trzenia w energiň 
elektrycznņ 

Nieuwzglňdniona  Nieuwzglňdniona Zapisy pkt 3 uszczegóławia-
jņ zasady ogóle w zakresie 
rezerwowania terenu dla 
potrzeb sieci elektroenerge-
tycznych. 

Nie ma uzasadnienia dla 
zakazu stosowania takich 
powszechnie wykorzysty-
wanych urzņdzeń jak: 
kuchnie elektrycznych, 
piekarniki elektryczne, 
kuchenki mikrofalowe, 
opiekacze, tostery itp. 
Ponadto nie należy stoso-
wań zakazów, które sņ 
niemożliwe do wyegze-
kwowania. 

6. 03.10.2008 Burmistrz 
Dzielnicy Ochota 
m.st. Warszawy 

Maurycy 
Wojciech 
Komorowski 

1. Brak informacji na 
temat konieczności 
uzyskania uzgodnie-
nia z Konserwatorem 
Zabytków w stosun-
ku do obiektów 
objňtych ochronņ. 

 Nieuwzglňdniona  Nieuwzglňdniona Uwaga jest bezprzedmio-
towa, ponieważ uzgodnie-
nie Konserwatora Zabytków 
jest wymagane zgodnie z 
przepisami powszechnie 
obowiņzujņcymi, np. w 
stosunku do prac budowla-
nych przy obiektach 
wpisanych do rejestru 
zabytków. Plan miejscowy 
nie może nakładań na 
inwestorów dodatkowych 
obowiņzków zwiņzanych z 
uzgodnieniem projektów. 
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   2. Linie rozgranicza-
jņce ulic sņ „zamkniň-
te" na skrzyżowa-
niach - jest to 
dezinformujņce i nie 
ma uzasadnienia. 

 Nieuwzglňdniona  Nieuwzglňdniona Poszczególne ulice sņ 
oddzielone od siebie liniami 
rozgraniczajņcymi, tak aby 
było jednoznaczne do 
jakiego terenu na rysunku 
planu odnoszņ siň zapisy 
szczegółowe tekstu planu. 

3. Dopuściń zabudo-
wň usługowo - 
biurowņ U-HB (co 
bňdzie zgodne z 
zapisami studium) na 
terenach oznaczo-
nych w projekcie 
planu symbolem E1.1 
ZP i E1.2 ZP, położo-
nych w rejonie 
skrzyżowania ul.  
W Korotyńskiego i ul. 
Grójeckiej. 

E1.1 ZP, E1.2 ZP Nieuwzglňdniona  Nieuwzglňdniona Zgodnie z wymogami 
Konserwatora Zabytków 
tereny E1.1 ZP i E1.2 ZP 
podlegajņ ochronie, jako 
czňśń zespołu fortyfikacji 
warszawskich – Punkt 
Oporu Rakowiec wraz z 
wałem miňdzyfortecznym i 
nie powinny podlegań 
zabudowie. 

Zgodnie z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego m.st. 
Warszawy wzdłuż ul. 
Korotyńskiego zlokalizowa-
ne jest główne powiņzanie 
przyrodnicze pomiňdzy 
obszarami systemu 
przyrodniczego. Wymóg 
zachowania powiņzania 
przyrodniczego jest 
realizowany poprzez 
wyłņczenie z zabudowy i 
wprowadzenie zieleni na 
terenach E1.1 ZP i E1.2 ZP. 

7. 07.10.2008 Stowarzyszenie 
Kupców Targo-
wiska Mołdawska 
„KRAM-TARG” 

Robert Zakrzew-
ski 

Anna Domańska 

E. Oleśkiewicz 

Wniosek o utrzyma-
nie terenu „Targowi-
ska Mołdawska”, 
jako terenu działal-
ności handlowej oraz 
wskazanie, jaka 
powierzchnia bňdzie 
przeznaczona pod 
usługi handlu. 

Obawa, iż sformuło-
wanie „dopuszcza siň 
usługi” nie gwaran-
tuje dochowania 
praw Wnioskodaw-
ców do prowadzenia 
działalności gospo-
darczej na tym 
terenie. 

Rejon skrzyżowania 
ul. Mołdawskiej i ul. 
Racławickiej, teren 
G2.7 MW(U) 

Nieuwzglňdniona w 
zakresie: zapewnie-
nia praw do terenu, 
ograniczeniu innych 
form zagospodaro-
wania, utrzymania 
funkcji handlowej w 
liniach rozgranicza-
jņcych ulic. 

 Nieuwzglňdniona w 
zakresie: zapewnie-
nia praw do terenu, 
ograniczeniu innych 
form zagospodaro-
wania, utrzymania 
funkcji handlowej w 
liniach rozgraniczajņ-
cych ulic. 

Uwaga została uwzglňdnio-
na w czňści dotyczņcej 
dopuszczenia przeznaczenia 
terenu na usługi handlu i 
możliwości funkcjonowania 
targowiska poza liniami 
rozgraniczajņcymi ulic 
wyznaczonymi w planie. 

Plan nie określa praw 
podmiotów gospodarczych 
do użytkowania terenu, 
określa jedynie dopuszczal-
ne przeznaczenie i zago-
spodarowanie terenów. 

W ustaleniach szczegóło-
wych planu na terenie 
oznaczonym obecnie G2.7 
MW(U) uwzglňdniń możli-
wośń realizacji funkcji 
handlowo - usługowych, 
zastňpujņcej bazar znajdujņ-
cy siň obecnie w rejonie 
skrzyżowania ul. Mołdaw-
skiej i Racławickiej. Należy 
powiňkszyń teren budowla-
ny G2.7 MW(U) kosztem 
czňści placyku. 

Czňśń bazaru bňdzie 
wymagała likwidacji w 
zwiņzku realizacjņ zachod-
niego odcinka projektowa-
nej ul. Racławickiej (pomiň-
dzy ul. Mołdawskņ i ul. 
Grójeckņ). 

8. 02.10.2008 Stowarzyszenie 
Integracji 
Stołecznej 
Komunikacji 
„SISKOM” 

W par. 24 ust. 1 pkt 2 
oraz w czňści 
rysunkowej planu 
2KDGP (ul. Żwirki i 
Wigury) wprowadziń 
zapis „Przy przebu-
dowie ulicy Żwirki i 
Wigury dopuszcza siň 
rozbudowň ulicy 
poprzez realizacjň 
dodatkowych pasów 
ruchu przeznaczo-
nych dla komunikacji 
zbiorowej (buspas, 
trasa tramwņjowo - 
autobusowa), pod 
warunkiem nie 
pogorszenia stanu i 
ochrony pomników 
przyrody - alei 
lipowej, oraz ustala 
siň obowiņzek 
realizacji ulicy w 
sposób ograniczajņcy 
rozprzestrzenianie siň 
hałasu i drgań oraz 
innych zanieczysz-
czeń, zgodnie z 

2KDGP 

ul. Żwirki i Wigury 

Ustalenia dot. 
ochrony przyrody 

Nieuwzglňdniona  Nieuwzglňdniona Ulica Żwirki i Wigury jest 
obecnie ulicņ o dwu 
jezdniach po dwa pasach 
ruchu w każdym kierunku. 
Na ulicy były przebudowa-
ne skrzyżowania w sposób 
umożliwiajņcy usprawnie-
nie skrňtów w lewo. Po obu 
stronach jezdni oraz w pasie 
dzielņcym wzdłuż całej ulicy 
znajdujņ siň aleje lip 
stanowiņce pomnik 
przyrody podlegajņcy 
ochronie Wojewódzkiego 
Konserwatora Przyrody. 

Sposób zagospodarowania 
przestrzeni ul. Żwirki i 
Wigury został dostosowany 
do wymagań zwiņzanych z 
ochronņ 3 alei lipowych 
(pomników przyrody), 
ograniczeniem uciņżliwości 
akustycznej oraz obsługņ 
komunikacyjnņ. Projekt 
planu został pozytywnie 
uzgodniony z Zarzņdem 
Dróg Miejskich, Sanepidem 
oraz Wojewodņ Warszaw-
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warunkami określo-
nymi w par. 8 ust. 6" 

oraz w par 8 ust. 6 
skreśliń pkt 2. 

skim. 

Nie ma uzasadnienia dla 
proponowanej w uwadze 
rozbudowy ul. Żwirki i 
Wigury o dodatkowe pasy 
ruchu. Docelowo ruch w 
kierunku północ - południe 
powinien odbywań siň 
poprzez projektowanņ Trasň 
NS. Jednocześnie przepro-
wadzone dotychczas 
ekspertyzy wskazywały, że 
poszerzenie jezdni bňdzie 
niekorzystne dla alei 
objňtych ochronņ ze 
wzglňdu na zwiňkszenie 
emisji spalin, zbliżenie 
źródeł emisji, naruszenie 
korzeni i koron drzew oraz 
ograniczenie powierzchni 
biologicznie czynnej. 

Projekt planu nie ogranicza 
możliwości wprowadzania 
innej niż obecna organizacji 
ruchu, w tym wydzielenia 
pasów dla autobusów. 

Wiceprzewodniczņca Rady m.st. Warszawy: 
Ligia Krajewska 

 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr LVII/1710/2009 

Rady m.st. Warszawy 
z dnia 18 czerwca 2009r. 

 
Sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowca 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należņ 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 Rakowca 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należņ do zadań własnych m.st. Warszawy: 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowca obejmuje tereny istniejņcych osiedli 
mieszkaniowych wielorodzinnych. Obszar objňty planem ma ukształtowanņ sień ulicznņ, tereny sņ uzbrojo-
ne, a na terenie osiedli znajdujņ siň usługi służņce obsłudze mieszkańców tj. szkoły, przedszkola, przychod-
nia, żłobek, dom kultury. Ukształtowane sņ również tereny parkowe: Park Malickiego i tereny forteczne 
wzdłuż ul. Korotyńskiego. W południowo zachodniej czňści obszaru znajdujņ siň zespoły ogrodów działko-
wych, które na skutek inwestycji drogowych zostanņ w znacznej czňści zlikwidowane, a pozostały obszar 
ogrodów działkowych powinien zostań przekształcony w park miejski. 

W planie przewidziana jest realizacja nowych dróg i przestrzeni publicznych w czňści południowej i połu-
dniowo - zachodniej. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej bňdņ obejmowały: 

 realizacjň odcinka Trasy NS w wykopie, wzdłuż linii kolejowej wyznaczajņcej południowņ granicň planu; 

 realizacjň przedłużenia ul. Racławickiej od skrzyżowania z ul. Mołdawskņ do skrzyżowania z ul. Grójeckņ 
oraz łņcznika pomiňdzy ul. Racławickņ i Trasņ NS; 

 realizacji wyznaczonych w planie nowych dróg – ulic, dojazdów w obszarach inwestycyjnych przy 
ul. Racławickiej; 

 przebudowie lub remoncie istniejņcych dróg publicznych: ulic, ciņgów pieszych i pieszo - jezdnych, wy-
znaczeniu miejsc parkingowych (drogi publiczne na terenie planu majņ kategorie powiatowe lub gminne 
i pozostajņ w zarzņdzie Zarzņdu Dróg Miejskich lub Urzňdu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy); 

 budowie sieci wodociņgowych i kanalizacyjnych w nowych ulicach oraz przebudowie lub remoncie ist-
niejņcych sieci wodociņgowych i kanalizacyjnych bňdņcych w zarzņdzie MPWIK. 
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Uzupełnienia zabudowy mieszkaniowej i usługowej przewidziane sņ przede wszystkim w sņsiedztwie 
ul. Racławickiej oraz ul. Grójeckiej. Na pozostałych obszarach plan ma przeważnie charakter porzņdkujņcy 
i ochronny w stosunku do istniejņcego porzņdku przestrzennego, co osiņgniňto poprzez wyznaczenie podział 
obszaru planu na: tereny zabudowane lub przewidziane pod zabudowň, w szczególności zespoły zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz tereny zieleni, stanowiņce system terenów otwartych nie podlegajņcych 
zabudowie. 

Podstawņ prawnņ realizacji zadań własnych Miasta, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego sņ zapisy: 

a) Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku (uchwała nr LXII/1789/2005 Rady Miasta 
Stołecznego Warszawy z dnia 24 listopada 2005r.): 

- Cel operacyjny 1.5. – dotyczy zapewnienia wysokiej jakości usług infrastrukturalnych; program 1.5.1 
dotyczy usprawnienia systemu wodociņgowo – kanalizacyjnego. 

- Cel operacyjny 1.6. – dotyczy zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przemieszczania siň 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 
uchwałņ nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 października 2006r., które dla terenów objň-
tych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustala funkcje: mieszkaniowņ, zieleni urzņ-
dzonej i usługowņ oraz funkcjň dróg i ulic publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego i zbiorczej. 

Przewidziane w planie inwestycje mogņ byń realizowane w różnych formach organizacyjno - prawnych np. 
poprzez powołanie jednostek organizacyjnych, działajņcych na zasadach partnerstwa publiczno - prywatne-
go, zgodnie z ustawņ z dnia 28 lipca 2005r. o partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz.U. z dnia 6 września 
2005r. Nr 169, poz. 1420). 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej mogņ byń realizowane przez miejskie jednostki organizacyj-
ne, takie jak Zarzņd Dróg Miejskich, Miejskie Przedsiňbiorstwo Wodociņgów i Kanalizacji oraz inne przedsiň-
biorstwa (spółki) realizujņce w/w zadania. 

II. Zasady finansowania zadań należņcych do zadań własnych m.st. Warszawy 

Z opracowanej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prognozy skutków finansowych 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowca wynika, że suma pro-
gnozowanych wpływów dla przyjňtego okresu prognozy 10 lat wyniesie 61.724 tys. złotych, natomiast sku-
mulowany bilans skutków finansowych planu jest dodatni i wynosi 35.935 tys. zł. Zgodnie z ustawņ o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prognoza skutków finansowych uchwalenia planu została spo-
rzņdzona w 2006 roku przed skierowaniem projektu planu do uzgodnień i opiniowania. 

Projektowane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej oszacowano w prognozie skutków 
finansowych uchwalenia planu miejscowego na kwotň rzňdu 25 789 000zł, w tym orientacyjnie: wykup tere-
nów na cele publiczne – 21.772,000zł, koszt budowy dróg wraz z sieciņ wodociņgowņ i kanalizacyjnņ – 4 067 
000zł. Przy czym koszty nie uwzglňdniały realizacji odcinka Trasy NS, której realizacja nie jest wynikiem de-
cyzji planistycznej wynikajņcej bezpośrednio z planu obszaru Rakowca. W stosunku do 2006 roku ceny grun-
tów wzrosły o ok. 100% natomiast koszty robót budowlanych o ok. 50%. 

W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym m.st. Warszawy na lata 2008 – 2012 uwzglňdniona została „Budowa 
Trasy NS na odc. od wňzła Marynarska do wňzła z Tras_ AK” jako zadania nr 17. Lata realizacji zadania: 2005 
- 2015; przewidywana całkowita wysokośń wydatków na inwestycji: 1.240.000,000zł. Dysponent: Zarzņd 
Dróg Miejskich. W 2008 roku planowane było przeprowadzenie postňpowania przetargowego na wyłonienie 
wykonawcy dokumentacji projektowej, rozpoczňcie jej realizacji oraz nabywanie praw do nieruchomości na 
cele budowlane. 

Zasady finansowania w/w inwestycji odbywań siň bňdņ zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicz-
nych poprzez wydatki inwestycyjne z budżetu miasta zgodnie z uchwałami budżetowymi. 
 

Wiceprzewodniczņca Rady m.st. Warszawy: 
Ligia Krajewska 
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