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UCHWAŁA Nr L/1520/2009 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 26 lutego 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Natolina Zachodniego - część „Moczydłowska Wschód”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) oraz art. 26 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z 
póňn. zm.) w związku z art. 85 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z 
póňn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 122 Rady 
Gminy Warszawa – Ursynów z dnia 27 czerwca 
1995r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu Natolina Zachodniego, uchwa-
łą nr 366 Rady Gminy Warszawa – Ursynów z dnia 
14 listopada 2000r. w sprawie wykonania uchwały 
nr 122 z dnia 27 czerwca 1995r. i uchwałą nr 
XLIII/1343/2008r. Rady m. st. Warszawy z dnia 13 
listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr 
LXXXII/2732/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 
paňdziernika 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr 
366 Rady Gminy Warszawa – Ursynów z dnia 14 
listopada 2000r. w sprawie sposobu wykonania 
uchwały nr 122 Rady Gminy Warszawa – Ursy-
nów z dnia 27 czerwca 1995r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów Natolina 
Zachodniego Rada miasta stołecznego Warszawy 
uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu Natolina Zachod-
niego – częņć „Moczydłowska Wschód”, zwany 
dalej planem, którego granice wyznaczają: 

1) od wschodu: wschodnia linia rozgraniczają-
ca ulic Stryjeńskich i Rybałtów od połu-
dniowego naroŊnika działki ew. 1/2 z obrębu 
1-11-08 i jej przedłuŊenie na południe do 
ogrodzenia stacji postojowej metra, ogro-
dzenie stacji postojowej metra w kierunku 
zachodnim do przecięcia ze wschodnią gra-
nicą działki ew. 122 z obrębu 1-12-03, 
wschodnia granica tej działki do jej granicy 
zachodniej, 

2) od południowego zachodu: południowo-
zachodnia granica działki ew. 122 z obrębu 
1-12-03, południowo-zachodnia granica 
działki 121, południowo-zachodnia granica 
działki ew. 117 do wschodniej granicy dział-
ki ew. 211 z obrębu 1-11-07, wschodnia i po-
łudniowo-zachodnia granica działki 211, po-
łudniowo-zachodnia granica działki ew. 214, 
linia łącząca południowo-zachodni naroŊnik 
działki ew. 214 z północno- wschodnim na-
roŊnikiem działki ew. 5 z obrębu 1-12-01, 
północna granica działki ew. 5, 

3) od północnego zachodu: wschodnia granica 
działki ew. 129 z obrębu 1-12-16 i jej prze-
dłuŊenie do południowej granicy działki ew. 
118, południowa i wschodnia granica działki 
ew.118 do przecięcia z południową granicą 
działki ew. 117, zachodnia granica działki 
ew.133 do południowego naroŊnika działki 
ew. 44, linia łącząca ten naroŊnik z połu-
dniowo-wschodnim naroŊnikiem działki ew. 
82, zachodnia granica działki ew. 46 i jej 
przedłuŊenie do południowo-wschodniego 
naroŊnika działki ew. 13, północno- zachod-
nie granice działek ew. kolejno 132, 131, 130 
z obrębu 1-12-16, południowo- zachodnia 
granica działki ew. 57/1 z obrębu 1-11-07 do 
punktu połoŊonego na tej granicy w odle-
głoņci 25 m na północ, linia łącząca ten 
punkt z południowo-zachodnim naroŊnikiem 
działki ew. 1/2 z obrębu 1-11-18. 

2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu 
jest: 

1) ochrona walorów przyrodniczych i krajobra-
zowych rezerwatu przyrody „Las Kabacki” 
oraz występujących na obszarze objętym 
planem pomników przyrody i innych cen-
nych obiektów przyrodniczych, 

2) umoŊliwienie rozwoju mieszkalnictwa i 
usług – z zachowaniem, wymogów ładu 
przestrzennego oraz wymogów ekonomiki 
wykorzystania istniejących urządzeń infra-
struktury technicznej i komunikacji. 
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3. Granice planu, o którym mowa w ust. 1 wska-

zano na rysunku planu sporządzonym na ma-
pie zasadniczej w skali 1:1000 stanowiącym za-
łącznik nr 1 do uchwały. 

4. Przedmiotem ustaleń planu są: 

1) tereny ekstensywnej zabudowy jednoro-
dzinnej, 

2) tereny intensywnej zabudowy mieszka-
niowej i/lub usługowej, 

3) tereny usług, 

4) tereny sakralne, 

5) tereny usług z zielenią towarzyszącą, 

6) tereny zabudowy usługowej i/lub eksten-
sywnej zabudowy jednorodzinnej, 

7) tereny zaplecza gospodarki komunalnej, 

8) tereny komunikacji szynowej, 

9) tereny ulic głównych, lokalnych i dojaz-
dowych, 

10) tereny wydzielonych ciągów pieszo - 
jezdnych, 

11) tereny dróg pieszo - rowerowych, 

12) lokalizacje stacji transformatorowych 
15/0,4 kV, 

13) pomniki przyrody i zespoły drzew wy-
róŊniających się w krajobrazie, 

14) zbiorniki wodne, 

15) zasady kształtowania zabudowy, 

16) zasady rozmieszczania reklam. 

§ 2. 

Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mo-
wa o: 

1) uchwale – naleŊy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę, o ile z treņci przepisu nie wynika in-
aczej, 

2) planie – naleŊy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru, 

3) rysunku planu – naleŊy przez to rozumieć 
rysunek planu na kopii mapy zasadniczej w 
skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1, 

4) obszarze objętym planem – naleŊy przez to 
rozumieć obszar w granicach przedstawio-
nych na rysunku planu, 

5) terenie – naleŊy przez to rozumieć fragment 
obszaru planu o okreņlonym przeznaczeniu i 

zasadach zagospodarowania, wydzielony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 

6) działce budowlanej – naleŊy przez to rozu-
mieć zabudowaną działkę gruntu albo działkę 
gruntu połoŊoną na terenie przeznaczonym 
zgodnie z planem pod zabudowę, spełniającą 
wymagania dotyczące wielkoņci, dostępu do 
drogi publicznej oraz wyposaŊenia w urzą-
dzenia infrastruktury technicznej; dotyczy to 
takŊe: dwu lub więcej działek gruntu przewi-
dzianych do połączenia i zagospodarowania 
jako jedna inwestycja albo częņci działki grun-
tu przewidzianej do wydzielenia i zagospoda-
rowania jako jedna inwestycja, 

7) funkcji wiodącej (wiodącym programie zabu-
dowy) – naleŊy przez to rozumieć ustalone w 
planie przeznaczenie przewaŊające na danym 
terenie; przy czym powierzchnia uŊytkowa 
obiektów o funkcjach wiodących nie moŊe 
być mniejsza niŊ 60% powierzchni uŊytkowej 
wszystkich obiektów na działce budowlanej, 

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleŊy 
przez to rozumieć, wyznaczone na działce li-
nie okreņlające najmniejszą dopuszczalną od-
ległoņć budynku od ulicy, ciągu pieszego lub 
innych obiektów, 

9) nieprzekraczalnej wysokoņci zabudowy – na-
leŊy przez to rozumieć największy, nieprze-
kraczalny wymiar pionowy budynku (w me-
trach) mierzony od poziomu gruntu rodzime-
go do najwyŊej połoŊonej krawędzi dachu (ka-
lenicy), punktu zbiegu połaci dachowych lub 
attyki dachu płaskiego, 

10) dachu spadzistym – naleŊy przez to rozumieć 
dach o kącie nachylenia połaci dachowej w 
przedziale 35º- 45º, 

11) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej 
– naleŊy przez to rozumieć, wyraŊoną w pro-
centach, najmniejszą wielkoņć powierzchni 
działki budowlanej niezabudowaną po-
wierzchniowo lub kubaturowo w głąb gruntu, 
na nim oraz nad nim - nie stanowiącej na-
wierzchni dojazdów, dojņć pieszych, pokrytej 
roņlinnoņcią lub wodą powierzchniową. Za 
powierzchnię biologicznie czynną nie uznaje 
się: powierzchni tarasów i stropodachów 
urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki, 

12) usługach – naleŊy przez to rozumieć obiekty 
wolnostojące lub lokale uŊytkowe wbudowa-
ne, w których prowadzona jest działalnoņć 
słuŊąca zaspokajaniu potrzeb ludnoņci, nie 
związana z wytwarzaniem dóbr materialnych 
metodami przemysłowymi, z wykluczeniem 
obiektów handlowych o powierzchni sprze-
daŊy większej niŊ 2000m2, 
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13) urządzeniach infrastruktury technicznej – na-

leŊy przez to rozumieć zlokalizowane pod 
ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody 
lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, 
ciepłownicze, elektryczne, gazowe i teleko-
munikacyjne, z wyłączeniem przyłączy do bu-
dynków, 

14) reklamie zewnętrznej – naleŊy przez to rozu-
mieć plansze graficzne umieszczane na mate-
rialnym podłoŊu lub obiekty przestrzenne 
niosące wizualny przekaz informacyjno - re-
klamowy, montowane na własnych noņni-
kach (konstrukcjach noņnych) lub na obiek-
tach budowlanych, 

15) noņniku reklamowym – naleŊy przez to rozu-
mieć obiekt składający się z konstrukcji no-
ņnej oraz urządzenia reklamowego, którego 
wiodącą funkcją jest prezentacja reklam, ta-
kiego jak tablice, neon lub symbol prze-
strzenny, 

16) tabliczkach informacyjnych – naleŊy przez to 
rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego 
miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę 
działalnoņci gospodarczej, mogące zawierać: 
oznaczenie przedsiębiorcy - firmę lub nazwę 
przedsiębiorcy ze wskazaniem formy praw-
nej, a w wypadku osoby fizycznej - imię i na-
zwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą 
wykonuje działalnoņć gospodarczą, oraz 
zwięzłe okreņlenie przedmiotu wykonywanej 
działalnoņci gospodarczej, 

17) zblokowaniu z budynkiem – naleŊy przez to 
rozumieć realizację garaŊu i budynków go-
spodarczych jako wbudowanych w budynek 
mieszkalny lub trwale z nim połączonych w 
przypadku bryły bardziej rozczłonkowanej. 

§ 3. 

1. Następujące oznaczenia graficzne uŊyte na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 

1) granice obszaru objętego planem, 

2) linie rozgraniczające tereny róŊnych funk-
cjach i zasadach zagospodarowania, 

3) symbole okreņlające przeznaczenie terenów 
oraz klasy dróg publicznych, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

5) pomniki przyrody, 

6) zespoły drzew wyróŊniających się w krajo-
brazie, 

7) zbiorniki wodne. 

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

§ 4. 

1. Przebieg linii rozgraniczających ulic, ciągów 
pieszo - jezdnych i dróg pieszo - rowerowych 
moŊe być uņciņlony w procedurze zatwierdza-
nia projektów budowlanych przy spełnianiu 
wymogów okreņlonych w Rozdziale 4. Uņciņlo-
ne w ten sposób linie rozgraniczające nie wy-
magają dokonywania zmiany Planu i mogą być 
traktowane równoczeņnie jako linie rozgrani-
czające terenów sąsiadujących. 

2. Na terenach wyznaczonych dla rozwoju miesz-
kalnictwa i usług dopuszcza się równieŊ reali-
zacją urządzeń komunikacji i infrastruktury 
technicznej związanych z obsługą tych tere-
nów. 

3. Na terenach przeznaczonych dla rozwoju urzą-
dzeń komunikacji dopuszcza się równoczeņnie 
realizację urządzeń infrastruktury technicznej 
jednak w sposób nie kolidujący z funkcją tere-
nu. 

4. Terenami przeznaczonymi dla realizacji celów 
publicznych są tereny komunikacji szynowej 
(KK), ulic (KU), ciągów pieszo - jezdnych (KP-J) 
i dróg pieszo - rowerowych (KP-R) oraz tereny 
zaplecza gospodarki komunalnej (GK). 

Rozdział 2 
Zasady ochrony i kształtowania środowiska 

§ 5. 

1. Ustala się obowiązek bezwzględnej ochrony 
pomników przyrody - to jest gruszy polnej, 
oznaczonej w rejestrze Wojewódzkiego Kon-
serwatora Przyrody numerem 76, znajdującej 
się między ul. Kretonową i ul. Moczydłowską 
oraz 5 lip drobnolistnych, oznaczonych w re-
jestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyro-
dy numerem 77, znajdujących się przy ul. 
Moczydłowskiej - dla ww. obiektów ustala się 
strefy ochronne o promieniu 15 metrów z za-
kazem wykonywania prac budowlanych, od-
wodnieniowych i innych bez zgody Woje-
wódzkiego Konserwatora Przyrody. 

2. Ustala się nakaz ochrony oczek wodnych, 
oznaczonych na rysunku planu, obejmujący: 

1) zachowanie powierzchni wodnej z zacho-
waniem roņlinnoņci wodnej i nadwodnej 
oraz utrzymanie pokrycia roņlinnoņcią 
obrzeŊy, 

2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 
ņcieków do tych akwenów, 
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3) wykluczenie zabudowy kubaturowej w od-
ległoņci mniejszej niŊ 20m a ogrodzeń w 
odległoņci mniejszej niŊ 6m od krawędzi 
lustra wody, oznaczonego na rysunku pla-
nu. 

3. Tereny znajdujące się w granicach Warszaw-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu trak-
tuje się jako strefę ochronną rezerwatu przy-
rody „Las Kabacki”. W strefie tej wymogi 
ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu są 
nadrzędne nad innymi wymogami.  

Na terenach tych obowiązuje: 

1) zakaz zmian stosunków wodnych, które 
mogłyby oddziaływać negatywnie na wa-
runki siedliskowe Lasu Kabackiego, 

2) zakaz poboru wód podziemnych (ujęć, 
studni, pompowni i urządzeń odwadniają-
cych), 

3) zakaz wykopów głębszych niŊ zwierciadło 
wody gruntowej I poziomu, 

4) nakaz realizacji sieci kanalizacyjnej w for-
mie wypłyconej, 

5) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych 
ņcieków do wód powierzchniowych i do 
gruntu, 

6) zakaz realizacji inwestycji kubaturowych, 
wykopów, ujęć wody i pompowni w odle-
głoņci mniejszej niŊ 25m od granicy rezer-
watu przyrody „Las Kabacki”, 

7) zakaz realizacji przedsięwzięć oraz prowa-
dzenia działalnoņci mogących powodować 
zanieczyszczenia lub inne formy degrada-
cji ņrodowiska przyrodniczego, w tym za-
kaz przedsięwzięć mogących znacząco od-
działywać na ņrodowisko w rozumieniu 
Prawa Ochrony Ņrodowiska, 

8) dopuszczenie stosowania wyłącznie ogro-
dzeń aŊurowych na całej ich wysokoņci, 
umoŊliwiających migracje drobnej fauny, 

9) sytuowanie piwnic maksymalnie do 1m 
poniŊej poziomu terenu. 

4. Na terenach przeznaczonych dla realizacji 
ciągu pieszo-rowerowego 35 KP-R (obecnie 
ul. Moczydłowska), ustala się: 

1) po realizacji ulic odbarczających, umoŊli-
wiających obsługę komunikacyjną tere-
nów 

- zakaz wjazdu dla pojazdów samocho-
dowych i motocykli, z wyłączeniem po-
jazdów zaopatrzenia usług dostępnych 
jedynie od ul. Moczydłowskiej, 

2) zakaz naruszania oraz nakaz uzupełniania 
zadrzewień szpalerowych, 

3) zakaz realizacji urządzeń infrastruktury 
technicznej - z wyjątkiem niezbędnych dla 
funkcjonowania ciągu pieszo - rowerowe-
go. 

5. W granicach strefy ochronnej napowietrznej 
linii elektroenergetycznej 110kV obowiązuje 
zakaz realizacji obiektów funkcji chronionych 
a takŊe innych obiektów związanych ze sta-
łym przebywaniem ludzi do czasu jej skablo-
wania. 

6. Na terenach przeznaczonych dla rozwoju 
mieszkalnictwa ustala się zakaz realizacji 
funkcji produkcyjnych oraz innych mogących 
wywoływać stałe lub okresowe uciąŊliwoņci 
dla otoczenia lub mogących wywołać wzmo-
Ŋony ruch samochodowy. 

7. W granicach stref uciąŊliwoņci komunikacyj-
nych ustala się: 

1) w odległoņci mniejszej niŊ 20m od krawę-
dzi jezdni ul. Stryjeńskich wyklucza się re-
alizację funkcji chronionych (mieszkalnic-
two, szpitale i domy opieki społecznej, 
oņwiata) i innych związanych ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci i mło-
dzieŊy, 

2) w odległoņci mniejszej niŊ 40m od krawę-
dzi jezdni ul. Stryjeńskich: 

a) dopuszcza się lokalizację zabudowy 
mieszkaniowej i innej związanej ze sta-
łym pobytem ludzi pod warunkiem za-
stosowania na elewacjach eksponowa-
nych na te trasy zabezpieczeń aku-
stycznych zapewniających w chronio-
nych wnętrzach standardy akustyczne 
zgodne z obowiązującymi normami, 

b) takie sytuowanie i rozplanowanie bu-
dynków, aby przynajmniej połowa po-
koi w mieszkaniu miała okna wycho-
dzące na przeciwległą trasom stronę 
budynku, 

c) obowiązek informowania o moŊliwoņci 
wystąpienia uciąŊliwoņci komunikacyj-
nych. 

8. Ustala się obowiązek takiego zagospodaro-
wania działek budowlanych, aby było moŊli-
we prowadzenie segregacji odpadów stałych 
w miejscu ich powstawania oraz wywozu od-
padów nie nadających się do wtórnego wy-
korzystania. 

9. Lokalizacja budynków i budowli nie moŊe 
zmieniać funkcjonowania istniejącego syste-
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mu melioracji w postaci rowów melioracyj-
nych, przepustów i wymaga uzgodnienia z 
właņciwym zarządcą systemu. 

10. Dopuszcza się realizację ogrodzeń poza ob-
szarem opisanym w ust. 3 jedynie w formie 
ogrodzeń aŊurowych na całej ich wysokoņci. 

11. Ustala się zakaz naruszania wartoņciowych 
przyrodniczo i krajobrazowo zespołów drzew 
wyróŊniających się w krajobrazie wskazanych 
na rysunku planu. 

Rozdział 3 
Przeznaczenie i zasady  

zagospodarowania terenów 

§ 6. 

Na terenach ekstensywnej zabudowy jednoro-
dzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem 
MN 2, obowiązują następujące zasady zagospoda-
rowania: 

1) ustala się realizację zabudowy jednorodzinnej 
w formie budynków wolnostojących lub bliň-
niaczych, 

2) nieprzekraczalna wysokoņć zabudowy wynosi 
10,5m od poziomu gruntu rodzimego, 

3) minimum 70% powierzchni działki budowlanej 
musi być biologicznie czynne i umoŊliwiać 
bezpoņrednie przesiąkanie wód opadowych do 
podziemnych warstw wodonoņnych, 

4) dopuszcza się realizację usług wbudowanych 
w budynki mieszkalne - ale jedynie takich, któ-
rych uciąŊliwoņci nie wykraczają poza wnętrze 
budynku, 

5) zakaz realizacji funkcji, które wywoływałyby 
potrzebę stałej obsługi samochodami cięŊaro-
wymi, 

6) wielkoņć działki budowlanej wynosić musi nie 
mniej niŊ 750m2, dla budynku wolnostojącego i 
segmentu budynku bliňniaczego, 

7) nakaz realizacji budynków gospodarczych i 
garaŊy w sposób zblokowany z budynkiem 
mieszkalnym. 

§ 7. 

Na terenach intensywnej zabudowy mieszkanio-
wej i/lub usługowej oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem MW 1, obowiązują następujące 
zasady zagospodarowania: 

1) ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej we wszystkich formach, 

2) dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowych 
i usługowych w tych samych budynkach, 

3) zakaz realizacji funkcji, wywołujących wzmoŊo-
ny ruch samochodów cięŊarowych, 

4) nieprzekraczalna wysokoņć zabudowy wynosi 
20,0m od poziomu gruntu rodzimego, 

5) co najmniej 25% powierzchni działki musi po-
siadać formę urządzonego placu zabaw dla 
dzieci. 

§ 8. 

Na terenach intensywnej zabudowy mieszkanio-
wej i/lub usługowej oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem MW 2 obowiązują ustalenia jak dla 
terenu MW 1, przy czym nieprzekraczalna wyso-
koņć zabudowy wynosi 16m od poziomu gruntu 
rodzimego. 

§ 9. 

Na terenach usług, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem UU, oraz terenach sakralnych, ozna-
czonych symbolem UK, ustala się realizację zabu-
dowy usługowej i/lub administracyjnej o wysoko-
ņci nie większej niŊ 16,0m od poziomu gruntu ro-
dzimego, z wyłączeniem obiektów sakralnych, 
których wysokoņć nie moŊe przekroczyć 25,0m od 
poziomu gruntu rodzimego. 

§ 10. 

Na terenach usług z zielenią towarzyszącą, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem U/Z, obo-
wiązują następujące zasady zagospodarowania: 

1) ustala się realizację zabudowy usługowej i/lub 
administracyjnej (wraz z ewentualną towarzy-
szącą funkcją mieszkaniową o powierzchni 
uŊytkowej nie większej niŊ 20% powierzchni 
uŊytkowej funkcji wiodącej), 

2) dopuszcza się przebudowę i remont istniejącej 
zabudowy, natomiast zakazuje się jej rozbudo-
wy i nadbudowy, 

3) wiodący program zabudowy musi posiadać 
charakter ogólnodostępny, 

4) minimum 50% działki musi być biologicznie 
czynne, 

5) wysokoņć zabudowy nie moŊe przekraczać 12m 
od poziomu gruntu rodzimego. 

§ 11. 

Na terenach zabudowy usługowej i/lub eksten-
sywnej zabudowy jednorodzinnej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem U/MN2, obowiązują 
następujące zasady zagospodarowania: 

1) ustala się realizację zabudowy usługowej i/lub 
zabudowy jednorodzinnej w formie budynków 
wolnostojących lub bliňniaczych, 
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2) dla zabudowy usługowej minimum 30% działki 

musi być biologicznie czynne oraz wysokoņć 
zabudowy nie moŊe przekraczać 12m od po-
ziomu gruntu rodzimego, 

3) dla zabudowy jednorodzinnej obowiązują usta-
lenia jak dla terenów MN 2. 

§ 12. 

1. Na terenach zaplecza gospodarki komunalnej 
oznaczonych na rysunku planu symbolem GK 
ustala się dotychczasowy sposób zagospoda-
rowania z dopuszczeniem obiektów i urządzeń 
słuŊących wyłącznie istniejącym funkcjom. 

2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 
EE przeznacza się dla realizacji stacji transfor-
matorowych 15/0,4 kV. 

§ 13. 

Na terenach komunikacji szynowej, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem KK, dopuszcza się 
wyłącznie dotychczasowy sposób uŊytkowania. 

§ 14. 

Na terenach ulic, dróg pieszo-rowerowych i cią-
gów pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami KU, KP-R, KP-J, obowiązują 
zasady zagospodarowania okreņlone w rozdzia-
le 4. 

§ 15. 

1. Budynki realizowane na terenach zabudowy 
jednorodzinnej i usług muszą posiadać: 

1) dachy spadziste, 

2) pokrycie dachowe z naturalnej ceramiki (da-
chówka) lub innego materiału imitującego 
ją barwą i kształtem, 

3) elewacje w przewaŊających pastelowych ko-
lorach. 

2. Zabudowa realizowana przy ciągach pieszo - 
jezdnych (KP-J) i pieszo - rowerowych (KP-R) 
powinna być usytuowana w odległoņci więk-
szej niŊ 5m od linii rozgraniczającej tych tere-
nów, o ile inne przepisy planu nie stanowią in-
aczej. 

3. Realizacja zabudowy moŊliwa jest wyłącznie na 
terenach wyposaŊonych we wszystkie urządze-
nia infrastruktury technicznej oraz posiadają-
cych moŊliwoņć dojazdu innymi ulicami urzą-
dzonymi niŊ ul. Moczydłowska (35 KP-R), o ile 
inne ustalenia planu nie stanowią inaczej. 

4. Wydzielenie działki budowlanej musi nastąpić 
przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę. 

5. Zakazuje się realizacji wolnostojących noņni-
ków reklamowych oraz reklam zewnętrznych 

na budynkach z dopuszczeniem wyłącznie ta-
bliczek informacyjnych umieszczanych na ele-
wacjach budynków o ile powierzchnia całkowi-
ta tabliczki nie będzie większa niŊ 0,5m2. 

Rozdział 4 
Układ drogowo – uliczny 

§ 16. 

1. Układ drogowo - uliczny stanowią ulice główne 
(KUG), lokalne (KUL), dojazdowe (KUD), ciągi 
pieszo - rowerowe (KP-R) i ciągi pieszo - jezdne 
(KP-J). 

2. Dla ul. Stryjeńskich (KUG) dopuszcza się reali-
zację skrzyŊowań i wlotów wyłącznie w miej-
scach wyznaczonych na rysunku planu. 

3. W liniach rozgraniczających ul. Stryjeńskich, na 
odcinku miedzy ulicami 20 KUD a 7 KUL, rezer-
wuje się teren na jezdnię serwisową. 

§ 17. 

1. Dla realizacji wyznaczonego planem układu 
drogowo - ulicznego przeznacza się pasy tere-
nów wyznaczone liniami rozgraniczającymi, 
okreņlonymi dla poszczególnych ulic na rysun-
ku planu: 

1) ul. Stryjeńskich (2KUG) - szerokoņć w liniach 
rozgraniczających uwzględniających odcin-
kowo jezdnię serwisową – minimum 50,0m, 

2) ul. Rybałtów (3KUL) - minimalna szerokoņć 
w liniach rozgraniczających – 20,0m, 

3) ulice lokalne: 4KUL - minimalna szerokoņć w 
liniach rozgraniczających – 12,0m oraz od 
5KUL do 7KUL - minimalna szerokoņć w li-
niach rozgraniczających – 15,0m, 

4) ulice dojazdowe: 14KUD - minimalna szero-
koņć w liniach rozgraniczających – 12,0m, 
16 KUD - minimalna szerokoņć w liniach 
rozgraniczających – 11,0m oraz 17 KUD i 
18 KUD - minimalna szerokoņć w liniach 
rozgraniczających – 12,0m, 

5) ulice dojazdowe od 20KUD do 23 KUD - mi-
nimalna szerokoņć w liniach rozgraniczają-
cych – 10,0m. 

6) ciąg pieszo - rowerowy /ul. Moczydłowska/ 
(35 KP-R) - szerokoņć w liniach rozgranicza-
jących – zmienna: 11,0 - 29,0m. 

7) ciągi pieszo - rowerowe (36 KP-R, 38 KP-R, 
39 KP-R, 40 KP-R, 42 KP-R i 44 KP-R) - mini-
malna szerokoņć w liniach rozgraniczają-
cych – 5,0m. 

8) ciągi pieszo - jezdne (41 KP-J i 43 KP-J) - 
minimalna szerokoņć w liniach rozgranicza-
jących – 6,0m. 
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2. Potrzeby w zakresie parkowania muszą być 

zapewnione w granicach działki budowlanej, 
wyznaczonej zgodnie z ustaleniami planu: 

1) w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej 
obowiązuje wskaňnik minimum 1,5 stano-
wiska postojowego na 1 mieszkanie, 

2) w zabudowie jednorodzinnej obowiązuje 
wskaňnik minimum 2 stanowiska postojowe 
na 1 mieszkanie, 

3) w zabudowie usługowej od 25 do 40 miejsc 
parkingowych na 1000m2 powierzchni uŊyt-
kowej usług. 

3. Dopuszcza się realizacje zatok parkingowych w 
granicach linii rozgraniczających ulic lokalnych 
i dojazdowych przy ich szerokoņci minimum 
15,0m. 

4. Ustala się realizację ņcieŊek rowerowych w 
ciągach ulic 5 - 7 KUL, 14 KUD i 18 KUD. 

Rozdział 5 
Zasady obsługi inżynieryjnej 

§ 18. 

1. Zaopatrzenie w wodę moŊliwe jest jedynie z 
wodociągów miejskich. 

2. Odprowadzanie ņcieków sanitarnych moŊliwe 
jest jedynie do kanalizacji miejskiej. Do czasu 
realizacji kanalizacji, w odniesieniu do poje-
dynczych realizacji zabudowy jednorodzinnej 
wolnostojącej lub bliňniaczej, dopuszcza się 
stosowanie indywidualnych systemów usuwa-
nia ņcieków - po podłączeniu zabudowy do ka-
nalizacji nakazuje się ich likwidację. 

3. Zaopatrzenie w ciepło moŊliwe jest z miejskiej 
sieci cieplnej lub ňródeł indywidualnych za-
pewniających dopuszczalne standardy emisyj-
ne zanieczyszczeń z wyłączeniem stosowania 
palenisk na paliwo stałe. 

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną moŊliwe 
jest wyłącznie z odpowiednich systemów miej-
skich. 

5. Zaopatrzenie w gaz moŊliwe jest z systemów 
przewodowych (miejskich) lub indywidualnych 
(butle). 

6. Na terenach znajdujących się w zasięgu War-
szawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
infrastrukturę podziemną naleŊy realizować w 
formie wypłaconej, stosując przegrody utrud-
niające odpływ wód podziemnych wzdłuŊ cią-
gów infrastruktury rozcinających warstwę wo-
donoņną. 

7. Odprowadzanie wód deszczowych, po ich pod-
czyszczeniu, powinno następować do oczek 
wodnych znajdujących się na obszarze obję-
tym planem. 

Rozdział 6 
Przepisy końcowe 

§ 19. 

Ustala się stawkę procentową słuŊącą naliczaniu 
opłaty od wzrostu wartoņci nieruchomoņci w wy-
sokoņci 30%. 

§ 20. 

Ustala się zakaz realizacji obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaŊy powyŊej 2000m2. 

§ 21. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego oraz publi-
kacji na stronie internetowej Urzędu m.st. War-
szawy. 

§ 22. 

Plan wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 23. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
m.st. Warszawy. 

 
Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 

Ewa Malinowska-Grupińska 
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UCHWAŁA Nr L/1524/2009 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 26 lutego 2009 r. 

w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom  

i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w m.st. Warszawie. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 13 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.1) oraz 
art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o dro-
gach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z 
póňn. zm.2) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się zasady kształtowania nazewnic-
twa ulic, placów i innych terenowych obiektów 
publicznych oraz dróg wewnętrznych w m.st. 
Warszawie, zwanych dalej „obiektami miejskimi”, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

§ 2. Ustala się zasady postępowania przy roz-
patrywaniu wniosków i przygotowywaniu projek-
tów uchwał w sprawie nadawania nazw obiektom 
miejskim w m.st. Warszawie, zgodnie z załączni-
kiem nr 2 do uchwały. 

§ 3. Zasady okreņlone w załącznikach do 
uchwały mają zastosowanie takŊe w przypadku 
zmiany nazwy obiektu miejskiego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi m.st. Warszawy. 

§ 5. Traci moc uchwała nr VIII/99/2003 Rady 
m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2003r. w sprawie 
systemu nadawania nazw ulicom i placom pu-
blicznym w m.st. Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. 
Nr 92, poz. 2372), zmieniona uchwałą nr 
XVIII/288/2003 z dnia 2 paňdziernika 2003r. (Dz. 
Urz. Woj. Maz. Nr 266, poz. 7003) oraz uchwałą nr 
XLIX/1336/2005 z dnia 21 kwietnia 2005r. (Dz. Urz. 
Woj. Maz. Nr 113, poz. 3275). 

§ 6. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 
2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i 
Nr 175, poz. 1457; z 2006 Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458. 

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz.U. z 2007r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 
1381, oraz z 2008r. Nr 54, poz. 326 i Nr 218, poz. 1391. 

 
Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy: 

Ewa Malinowska-Grupińska 
 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr L/1524/2009 

Rady m. st. Warszawy 
z dnia 26 lutego 2009r. 

 
Zasady kształtowania nazewnictwa obiektów miejskich w m.st. Warszawie 

 
1. Nazwy nadawane są obiektom miejskim, w 

tym: 
a) ulicom, przez które rozumie się równieŊ 

aleje, drogi w granicach miasta (w tym 
drogi wewnętrzne w rozumieniu ustawy o 
drogach publicznych), pasy komunikacyj-
ne w obrębie osiedli mieszkaniowych, 
mosty, wiadukty, ņlimaki, zjazdy, dojazdy, 
tunele, bulwary, nabrzeŊa, ciągi piesze, 

groble wykorzystywane jako ciągi piesze, 
przejņcia, zaułki, ulice nie słuŊące do prze-
jazdów itp., 

b) placom, przez które rozumie się równieŊ 
rynki, ronda uliczne itp., 

c) parkom, skwerom itp. 
2. Przy opiniowaniu i podejmowaniu decyzji w 

sprawach nadania nazwy obiektowi miej-
skiemu, kaŊdorazowo naleŊy brać pod uwagę 


