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UCHWAŁA Nr XC/2662/2010 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 23 wrzeċnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obszaru Gocławka Północnego. 

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 póčn.zm.1)) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.2)), w 
związku z uchwałą nr LX/1636/2005 Rady m.st. 
Warszawy z dnia 12 wrzeċnia 2005r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obsza-
ru Gocławka Północnego oraz stwierdzając 
zgodnoċć z ustaleniami Studium uwarunkowaĉ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
m.st. Warszawy przyjćtego uchwałą Rady m.st. 
Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 pač-
dziernika 2006r., uchwala sić, co nastćpuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1. Zakres obowiązywania planu: 

1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru Gocławka 
Północnego w dzielnicy Warszawa Praga Po-
łudnie, zwany dalej planem, obejmujący ob-
szar, którego granice wyznaczają: 

1) od zachodu: zachodnia granica działki nr 
ewid. 66/1 z obrćbu 3-04-13 na odcinku od 
przedłuďenia południowej granicy działki 
nr ewid. 80/3 z obrćbu 3-04-13 do połu-
dniowej granicy torów linii kolejowej PKP 
Warszawa - Gocławek; 

2) od północy: południowa granica torów li-
nii kolejowej PKP Warszawa - Gocławek 
na odcinku od przedłuďenia zachodniej 
granicy działki nr ewid. 66/1 z obrćbu  
3-04-13 do przedłuďenia wschodniej grani-
cy działki nr ewid. 11/2 z obrćbu 3-07-14; 

3) od wschodu: wschodnia granica działki nr 
ewid. 11/2 i 12 z obrćbu 3-07-14 i jej prze-
dłuďenie, oċ ulicy Murmaĉskiej na odcinku 
od wschodniej granicy działki nr ewid. 12 z 
obrćbu 3-07-14 do osi ulicy Morgowej, oċ 
ulicy Morgowej na odcinku od osi ulicy 
Murmaĉskiej do osi ulicy Jordanowskiej, 
oċ ulicy Jordanowskiej na odcinku od osi 
ulicy Morgowej do północnej linii rozgra-
niczającej ulicy Grochowskiej; 

4) od południa: północna linia rozgraniczają-
ca ulicy Grochowskiej na odcinku od osi 
ulicy Jordanowskiej do wschodniego 
brzegu Kanału Kawćczyĉskiego, wschodni 
brzeg Kanału Kawćczyĉskiego na odcinku 
od północnej linii rozgraniczającej ulicy 
Grochowskiej do południowej granicy 
działki nr ewid. 226 z obrćbu 3-04-16, oċ 
ul. Styrskiej na odcinku od południowej 
granicy działki nr ewid. 226 z obrćbu  
3-04-16 do południowej granicy działki nr 
ewid. 79 z obrćbu 3-04-16, zachodnia gra-
nica działki nr ewid. 79 z obrćbu 3-04-16, 
południowa granica działki nr ewid. 47, 45, 
46/2, 43 z obrćbu 3-04-16, oċ ulicy Styr-
skiej i jej przedłuďenie na odcinku od po-
łudniowej granicy działki nr ewid. 43 z ob-
rćbu 3-04-16 do wschodniej granicy działki 
nr ewid. 81 z obrćbu 3-04-14, południowa 
granica działki nr ewid. 81 i 80 z obrćbu  
3-04-14, oċ ulicy Kwatery Głównej na od-
cinku od południowej granicy działki nr 
ewid. 81 z obrćbu 3-04-14 do osi ulicy 
Osowskiej, oċ ulicy Osowskiej na odcinku 
od osi ulicy Kwatery Głównej do osi ulicy 
Trembowelskiej, oċ ulicy Trembowelskiej 
na odcinku od osi ulicy Osowskiej do osi 
ulicy Pokuckiej, oċ ulicy Pokuckiej na od-
cinku od osi ulicy Trembowelskiej do osi 
ulicy Hetmaĉskiej, oċ ulicy Hetmaĉskiej na 
odcinku od osi ulicy Pokuckiej do połu-
dniowej granicy działki nr ewid. 86 z obrć-
bu 3-04-13, południowa granica działki nr 
ewid. 86, 80/4, 80/3 z obrćbu 3-04-13 i jej 
przedłuďenie do zachodniej granicy działki 
nr ewid. 66/1 z obrćbu 3-04-13. 

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

3. Załącznikami do uchwały są równieď: 

1) rozstrzygnićcie w sprawie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, stanowiące za-
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleďą do zadaĉ własnych gminy, 
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oraz zasadach ich finansowania, stano-
wiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. Przedmiotem planu są ustalenia zgodne z art. 
15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003r. 

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

1) uchwale - naleďy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć, o ile z treċci przepisu nie wynika 
inaczej; 

2) planie - naleďy przez to rozumieć ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w § 1 ni-
niejszej uchwały; 

3) rysunku planu - naleďy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000, sta-
nowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwa-
ły; 

4) przepisach szczególnych lub odrćbnych - 
naleďy przez to rozumieć inne przepisy poza 
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

5) obszarze planu - naleďy przez to rozumieć 
obszar objćty planem w granicach przed-
stawionych na rysunku planu; 

6) terenie - naleďy przez to rozumieć fragment 
obszaru planu o okreċlonym przeznaczeniu i 
zasadach zagospodarowania, wydzielony 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 

7) działce - naleďy przez to rozumieć działkć 
ewidencyjną; 

8) działce inwestycyjnej - naleďy przez to ro-
zumieć jedną działkć lub zespół działek 
ewidencyjnych, na których realizuje sić in-
westycjć objćtą jednym, ewentualnie eta-
powym, pozwoleniem na budowć; 

9) działce budowlanej - naleďy przez to rozu-
mieć nieruchomoċć gruntową lub działkć 
gruntu, której wielkoċć, cechy geometrycz-
ne, dostćp do drogi publicznej oraz wypo-
saďenie w urządzenia i obiekty infrastruktu-
ry technicznej spełniają wymogi realizacji 
obiektów budowlanych, wynikające z od-
rćbnych przepisów i ustaleĉ niniejszego 
planu; 

10) przeznaczeniu terenu lub obiektu - naleďy 
przez to rozumieć kategorie przeznaczenia 
terenu, w tym mieszczące sić w danym 
przeznaczeniu funkcje obiektu, które są do-
puszczone na danym terenie lub w obiekcie; 
w planie okreċla sić przeznaczenie podsta-
wowe i przeznaczenie dopuszczalne; 

11) przeznaczeniu podstawowym - naleďy przez 
to rozumieć ustalone w planie przeznacze-
nie przewaďające na terenie działki budow-
lanej albo na terenie bez prawa zabudowy; 
przy czym powierzchnia uďytkowa obiektów 
o przeznaczeniu podstawowym nie moďe 
być mniejsza niď 60% powierzchni uďytko-
wej wszystkich obiektów na działce budow-
lanej z wyłączeniem garaďy podziemnych; 

12) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleďy przez 
to rozumieć ustalone w planie przeznacze-
nie inne niď podstawowe dopuszczone na 
warunkach okreċlonych planem; 

13) wskačniku maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy - naleďy przez to rozumieć mak-
symalną dopuszczoną w planie wartoċć li-
czoną jako iloraz sumy powierzchni całkowi-
tej wszystkich kondygnacji naziemnych, 
mierzonych w obrysie zewnćtrznym 
wszystkich obiektów zlokalizowanych na 
danej działce lub terenie, do powierzchni tej 
działki lub terenu ; 

14) powierzchni terenu biologicznie czynnej - 
naleďy przez to rozumieć teren z nawierzch-
nią ziemną urządzoną w sposób zapewnia-
jący naturalną wegetacjć, a takďe 50% po-
wierzchni tarasów i stropodachów z taką 
nawierzchnią, nie mniej jednak niď 10m2, 
oraz wodć powierzchniową na tym terenie; 

15) minimalnym wskačniku powierzchni biolo-
gicznie czynnej - naleďy przez to rozumieć 
najmniejszą dopuszczalną powierzchnić te-
renu biologicznie czynną na działce budow-
lanej wyraďoną w procentach w odniesieniu 
do powierzchni tejďe działki; 

16) wskačnik maksymalnej powierzchni zabu-
dowy na działce budowlanej - naleďy przez 
to rozumieć najwićkszą nieprzekraczalną 
wartoċć procentową stosunku powierzchni 
terenu zajćtego przez wszystkie budynki 
zlokalizowane na terenie (w stanie wykoĉ-
czonym bez tarasów, schodów zewnćtrz-
nych, ramp i podjazdów) do całkowitej po-
wierzchni działki budowlanej; 

17) maksymalnej wysokoċci zabudowy - naleďy 
przez to rozumieć najwićkszy, nieprzekra-
czalny wymiar pionowy budynku (w me-
trach) mierzony od poziomu terenu przy 
najniďej połoďonym wejċciu do budynku do 
najwyďej połoďonej krawćdzi dachu (z wyłą-
czeniem terenu 74MW(U) dla którego obo-
wiązuje ustalenie w Rozdziale 2 § 20 ust. 6); 

18) obowiązujących liniach zabudowy - naleďy 
przez to rozumieć wyznaczone na terenie li-
nie usytuowania zewnćtrznej, najbliďszej w 
stosunku do linii rozgraniczającej terenu 
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ċciany budynku, bez uwzglćdniania balko-
nów, loggii i wykuszy wysunićtych poza ob-
rys budynku nie wićcej niď 1 metr oraz ele-
mentów wejċcia do budynku jak schody, 
podesty, daszki, pochylnie dla niepełno-
sprawnych, a takďe ociepleĉ do 20cm gru-
boċci dla budynków istniejących; 

19) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nale-
ďy przez to rozumieć wyznaczone na terenie 
linie okreċlające najmniejszą dopuszczalną 
odległoċć budynku od linii rozgraniczającej 
ulicy, ciągu pieszego lub innych obiektów i 
terenów bez uwzglćdniania ociepleĉ do 
20cm gruboċci dla budynków istniejących; 

20) miejscach i przestrzeniach publicznych - 
naleďy przez to rozumieć istniejący lub pro-
jektowany w planie system przestrzeni 
ogólnodostćpnych dla wszystkich uďytkow-
ników obszaru objćtego planem, o szcze-
gólnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb 
mieszkaĉców, poprawy jakoċci ich ďycia i 
sprzyjający nawiązywaniu kontaktów spo-
łecznych ze wzglćdu na ich połoďenie oraz 
cechy funkcjonalno-przestrzenne; 

21) głównych miejscach i przestrzeniach pu-
blicznych - naleďy przez to rozumieć miejsca 
i przestrzenie publiczne wskazane w planie 
jako waďniejsze w strukturze przestrzennej 
obszaru i wymagające szczególnego opra-
cowania posadzek, mebli miejskich, obiek-
tów małej architektury, układu zieleni miej-
skiej oraz elewacji budynków tworzących 
ich pierzeje; 

22) inwestycji celu publicznego - naleďy przez to 
rozumieć działania o znaczeniu lokalnym 
(gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, 
wojewódzkim i krajowym), stanowiące re-
alizacjć celów, o których mowa w ustawie o 
gospodarce nieruchomoċciami; 

23) budynku uďytecznoċci publicznej - naleďy 
przez to rozumieć budynek przeznaczony na 
potrzeby administracji publicznej, wymiaru 
sprawiedliwoċci, kultury, kultu religijnego, 
oċwiaty, szkolnictwa wyďszego, nauki, opie-
ki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, 
obsługi bankowej, handlu, gastronomii, 
usług, turystyki, sportu, ċwiadczenia usług 
pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz 
inny ogólnodostćpny budynek biurowy lub 
socjalny; 

24) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - 
naleďy przez to rozumieć budynek wolno-
stojący albo budynek w zabudowie bličnia-
czej, szeregowej lub grupowej, słuďący za-
spokajaniu potrzeb mieszkaniowych, sta-
nowiący konstrukcyjnie samodzielną całoċć, 
w którym dopuszcza sić wydzielenie nie 

wićcej niď dwóch lokali mieszkalnych albo 
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uďyt-
kowego o powierzchni całkowitej nieprze-
kraczającej 30% powierzchni całkowitej bu-
dynku; 

25) zabudowie jednorodzinnej - naleďy przez to 
rozumieć jeden budynek mieszkalny jedno-
rodzinny lub zespół takich budynków wraz z 
budynkami garaďowymi i gospodarczymi; 

26) zabudowie wielorodzinnej - naleďy przez to 
rozumieć jeden budynek mieszkalny wielo-
rodzinny lub zespół takich budynków, wraz 
z urządzeniami związanymi z ich obsługą 
oraz zielenią rekreacyjną i przydomową; 

27) kamieniczce - naleďy przez to rozumieć wie-
lorodzinny dom mieszkalny, z jedną klatką 
schodową, o nie mniej niď 4 i nie wićcej niď 
8 mieszkaniach, zlokalizowany na wydzielo-
nej działce budowlanej; 

28) dominancie przestrzennej - naleďy przez to 
rozumieć obiekt budowlany wyróďniający 
sić czymċ niezwykłym w stosunku do pozo-
stałej zabudowy oraz pozostałego zagospo-
darowania terenu lub obszaru planu, pu-
bliczną funkcją, reprezentacyjnym charakte-
rem, wybitną jakoċcią architektury w rozu-
mieniu jakoċci formy, uďytych materiałów i 
detali; 

29) usługach - naleďy przez to rozumieć obiekty 
wolnostojące lub lokale uďytkowe wbudo-
wane, w których prowadzona jest działal-
noċć słuďąca zaspokajaniu potrzeb ludnoċci, 
nie związana z wytwarzaniem dóbr mate-
rialnych metodami przemysłowymi, z wy-
kluczeniem obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaďy wićkszej niď 400m2; 

30) uciąďliwoċci - naleďy przez to rozumieć wy-
woływany w nastćpstwie emisji substancji 
lub energii stan ċrodowiska uniemoďliwia-
jący korzystanie z nieruchomoċci w sposób 
przewidziany w planie, utrudniający ďycie 
lub powodujący zagroďenie dla ďycia lub 
zdrowia oraz uszkodzenie lub zniszczenie 
ċrodowiska; 

31) usługach uciąďliwych - naleďy przez to ro-
zumieć usługi, w których prowadzona jest 
działalnoċć powodująca przekroczenia do-
puszczalnych standardów jakoċci ċrodowi-
ska poza terenem, na którym jest prowa-
dzona ta działalnoċć i dla których obowią-
zek sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na ċrodowisko jest obligatoryjny; 

32) usługach w parterach budynków - naleďy 
przez to rozumieć lokale usługowe zlokali-
zowane w parterze lub w dwóch najniďszych 
nadziemnych kondygnacjach budynków, 
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dostćpne od ulicy, ciągu pieszo-jezdnego 
lub ciągu pieszego; 

33) pierzejach usługowych - naleďy przez to 
rozumieć ciągi lokali usługowych o łącznej 
długoċci elewacji frontowych co najmniej 
30m dla jednego ciągu, znajdujących sić w 
dolnych kondygnacjach budynków usytu-
owanych wzdłuď ulic; 

34) urządzeniach i obiektach infrastruktury 
technicznej - naleďy przez to rozumieć zloka-
lizowane pod ziemią, na ziemi lub nad zie-
mią przewody lub urządzenia wodociągo-
we, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektrycz-
ne, gazowe i telekomunikacyjne z wyłącze-
niem przyłączy do budynków; 

35) Miejskim Systemie Informacji (MSI) - naleďy 
przez to rozumieć tablice i znaki informacyj-
ne, w tym nazwy ulic i numeracjć porząd-
kową nieruchomoċci, obejmujące obszar 
m.st. Warszawy; 

36) meblach miejskich - naleďy przez to rozu-
mieć elementy wyposaďenia ulicy, takie jak 
np. kiosk o powierzchni do 12m2, budka te-
lefoniczna, format mały, kosz na ċmieci, 
ławka, parkometr, słup ogłoszeniowy, sto-
jak na rowery, toaleta publiczna, wiata 
przystankowa i inne; 

37) kiosku - naleďy przez to rozumieć obiekt 
budowlany tymczasowy o funkcji handlo-
wej lub handlowo-usługowej, posiadający 
maksymalnie jedną kondygnacjć nadziem-
ną o powierzchni uďytkowej nie wićkszej niď 
12m2 i wysokoċci nie wićkszej niď 3,5m; 

38) noċniku reklamy - naleďy przez to rozumieć 
urządzenie reklamowe w jakiejkolwiek ma-
terialnej formie, ze stałą lub zmienną po-
wierzchnią ekspozycyjną (nieoċwietloną, 
oċwietloną lub podċwietloną) przeznaczone 
do eksponowania reklamy i nie bćdące zna-
kiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnałach drogowych, elementem MSI lub 
pojazdem samobieďnym, przy czym do no-
ċników reklamy zalicza sić m.in.: 

a) format mały - podċwietlony noċnik re-
klamy (format 120x180cm); 

b) format ċredni - noċnik reklamy o po-
wierzchni powyďej formatu małego i do 
9m2 włącznie; 

c) format standard - noċnik reklamy o po-
wierzchni od 9 do 18m2 włącznie (np. 
format 504 x 238cm, 400 x 300cm, 600 x 
300cm); 

d) słup ogłoszeniowo - reklamowy — no-
ċnik reklamy w formie walca o ċrednicy 
od 120cm do 150cm, wysokoċci od 

360cm do 440cm i powierzchni ekspozy-
cyjnej do 8,4m2; 

39) powierzchni ekspozycyjnej- naleďy przez to 
rozumieć czćċć noċnika reklamy, przezna-
czonej do eksponowania reklamy; 

40) reklamie - naleďy przez to rozumieć powia-
damianie w jakiejkolwiek wizualnej formie i 
przy wykorzystaniu noċnika reklamy o to-
warach i usługach, w tym m.in.: 

a) banner -rodzaj reklamy bćdącej grafiką 
na noċniku tekstylnym lub pcv, rozpićtej 
na niezaleďnej konstrukcji, z mocowa-
niem noċnika na jego obrzeďu; 

b) reklama remontowo - budowlana - którą 
jest reklama umieszczona na rusztowa-
niu lub stanowiąca elementy ogrodzenia 
i wyposaďenia placu budowy, stosowana 
tylko w trakcie formalnie prowadzonych 
robót budowlanych; 

41) szyldzie - naleďy przez to rozumieć ze-
wnćtrzne oznaczenie stałego miejsca wyko-
nywania przez przedsićbiorcć działalnoċci 
gospodarczej, zawierające oznaczenie 
przedsićbiorcy - firmć lub nazwć przedsić-
biorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w 
przypadku osoby fizycznej - imić i nazwisko 
przedsićbiorcy oraz nazwć, pod którą wy-
konuje działalnoċć gospodarczą oraz zwić-
złe okreċlenie przedmiotu wykonywanej 
działalnoċci gospodarczej, w tym m.in.: 

a) szyld bannerowy -rodzaj szyldu bćdące-
go grafiką na noċniku tekstylnym lub 
pcv, z mocowaniem noċnika na jego 
obrzeďu; 

b) szyld reklamowy - rodzaj powićkszonego 
szyldu, umieszczonego przy witrynie lub 
wejċciu do lokalu/miejsca prowadzenia 
działalnoċci gospodarczej, zawierający 
grafikć informacyjno-reklamową, okre-
ċlającą nazwć i charakter prowadzonej 
działalnoċci oraz logo firmowe; 

c) szyld semaforowy - szyld reklamowy 
zamocowany do ċciany budynku z płasz-
czyzną umieszczoną pod kątem do płasz-
czyzny ċciany budynku; 

42) zwiastunie szyldu - naleďy przez to rozumieć 
zewnćtrzne oznaczenie stałego miejsca wy-
konywania przez przedsićbiorcć działalnoċci 
gospodarczej, nie umieszczone na nieru-
chomoċci na której ta działalnoċć jest wy-
konywana, zawierającą informacjć kierującą 
do siedziby firmy zlokalizowanej nie dalej 
niď 100m (liczone wzdłuď drogi dojċcia), któ-
rego maksymalna wielkoċć nie moďe prze-
kraczać wielkoċci formatu małego (za wy-
jątkiem indywidualnie projektowanych py-
lonów); 
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43) bilansie miejsc parkingowych - naleďy przez 

to rozumieć liczbć potrzebnych miejsc par-
kingowych dla pokrycia potrzeb w tym za-
kresie wynikających z przeznaczenia terenu 
i charakterystycznych wskačników jego za-
gospodarowania, w tym zabudowy, liczo-
nych w odniesieniu dla danej działki bu-
dowlanej; 

44) zieleni ogólnodostćpnej - naleďy przez to 
rozumieć tereny biologicznie czynne, wypo-
saďone w zieleĉ wysoką i niską, zagospoda-
rowane i wydzielone jako niezaleďne tereny 
ogólnodostćpne; 

45) pawilonie parkowym - naleďy przez to ro-
zumieć obiekt budowlany tymczasowy o 
funkcji: sportowej, rekreacyjnej, wysta-
wienniczej, gastronomicznej, posiadający 
maksymalnie jedną kondygnacjć nadziem-
ną, o wysokoċci nie wićkszej niď 4m i o po-
wierzchni uďytkowej nie wićkszej niď 30m2; 

46) zielonych szpalerach - naleďy przez to rozu-
mieć szereg nasadzeĉ zielenią wysoką i 
ċrednią, tworzących wizualnie ciąg drzew 
lub krzewów; 

47) drzewach o wysokich walorach przyrodni-
czych do zachowania i ochrony - naleďy 
przez to rozumieć drzewa wskazane na ry-
sunku planu, wobec których obowiązuje na-
kaz ich szczególnej ochrony i ich zachowa-
nia w niezmienionej postaci z dopuszcze-
niem jedynie ich pielćgnacji, ewentualnie 
do odtworzenia; 

48) ogólnodostćpnoċci - naleďy przez to rozu-
mieć taki sposób uďytkowania obiektu (albo 
jego czćċci) lub terenu, w którym umoďli-
wione jest publiczne korzystanie z niego w 
godzinach dziennych, a zamknićcie go w ce-
lach bezpieczeĉstwa moďliwe jest wyłącznie 
w godzinach nocnych; 

49) wtórnej parcelacji - naleďy przez to rozu-
mieć podział istniejących działek na mniej-
sze; 

50) obiektach lub budynkach tymczasowych - 
naleďy przez to rozumieć obiekty budowlane 
przeznaczone do czasowego uďytkowania w 
okresie krótszym od ich trwałoċci technicz-
nej, przewidziane do przeniesienia w inne 
miejsce lub rozbiórki, a takďe obiekty bu-
dowlane niepołączone trwale z gruntem, z 
wyjątkiem obiektów i budynków towarzy-
szących budowie lokalizowanych na czas 
nie dłuďszy niď czas budowy; 

51) dachu spadzistym - naleďy przez to rozu-
mieć dach o kącie nachylenia połaci da-
chowej w przedziale 25°-45°; 

52) budynku jednotraktowym - naleďy przez to 
rozumieć budynek, w którym belki stropo-
we wspierają sić wyłącznie na ċcianach ze-
wnćtrznych - bez podpór (ċcian lub słupów) 
wewnćtrznych. 

2. W odniesieniu do innych okreċleĉ uďytych 
w planie, a nieujćtych w ust. 1 naleďy stosować 
definicje zgodne z obowiązującymi przepisami, 
aktami prawnymi i ze słownikiem jćzyka pol-
skiego. 

§ 3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu: 

1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi jego ustaleniami: 

1) granice obszaru objćtego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym 
przeznaczeniu lub róďnych zasadach za-
gospodarowania; 

3) obowiązujące linie zabudowy; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) oznaczenia terenów symbolami cyfrowo-
literowymi, według tekstu planu; 

6) przeznaczenie terenów; 

7) klasyfikacja ulic; 

8) przebieg ċcieďek rowerowych; 

9) przebieg ciągów pieszych; 

10) przebieg ciągów pieszo-jezdnych; 

11) projektowany most drogowy nad cie-
kiem wodnym; 

12) przejċcia trasy komunikacyjnej w dwóch 
poziomach, górą lub dołem; 

13) dominanty przestrzenne; 

14) pierzeje usługowe; 

15) granice stref ochrony konserwatorskiej 
do objćcia przez właċciwego Konserwa-
tora Zabytków: 

a) liniowych parametrów historycznego 
układu urbanistycznego (KZ-L); 

b) wybranych parametrów historyczne-
go układu urbanistycznego (KZ-C1, 
KZ-C2 i KZ-C3); 

16) budynki zabytkowe wpisane w Gminną 
Ewidencjć Zabytków, do objćcia ochroną 
Konserwatorską; 

17) obiekty o walorach zabytkowych, do ob-
jćcia ochroną Konserwatorską przez wła-
ċciwego Konserwatora Zabytków; 

18) budynki o wartoċciach kulturowych; 

19) cieki wodne; 
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20) istniejące drzewa o wysokich walorach 
przyrodniczych do zachowania i ochro-
ny; 

21) szpalery drzew na terenach ulic i przy 
ciągach pieszych, projektowane i istnie-
jące do uzupełnienia; 

22) istniejąca zieleĉ wysoka i niska na tere-
nach usług oċwiaty i osiedla mieszka-
niowego do zachowania i uzupełnieĉ; 

23) rzečba lub pomnik - projektowane; 

24) miejsca wymagające specjalnego opra-
cowania posadzki; 

25) urządzenia informacji historycznej; 

26) tabele parametrów dla terenów, z któ-
rych obowiązującymi ustaleniami są 
wartoċci podane na schemacie umiesz-
czonym na rysunku planu w polach nu-
merowanych: 3) przeznaczenie terenu, 
4) wskačnik maksymalnej powierzchni 
zabudowy, 5) minimalny procent po-
wierzchni biologicznie czynnej, 
6) wskačnik maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy, 7) maksymalna wysokoċć za-
budowy w metrach. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie-
wymienione w ust. 1 mają charakter infor-
macyjny. 

§ 4. Przeznaczenie i zasady zagospodarowa-
nia terenów: 

1. Ustala sić przeznaczenie i zasady zagospo-
darowania dla terenów wydzielonych na ry-
sunku planu liniami rozgraniczającymi i 
oznaczonych symbolem cyfrowo-literowym. 

2. Ustala sić przeznaczenie terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, okreċlanych 
dalej jako tereny MN: 

1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnic-
two jednorodzinne z zakresu domów 
wolnostojących, domów bličniaczych, 
domów szeregowych lub domów atrial-
nych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi wy-
łącznie w formie lokali usługowych wy-
dzielonych w domach mieszkalnych z za-
kresu handlu detalicznego (z wyjątkiem 
stacji paliw), biur, obsługi finansowej, 
rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów sa-
mochodowych), kultury, turystyki, ga-
stronomii, zdrowia, oċwiaty, poczty i te-
lekomunikacji; 

 

 

3) zakazuje sić lokalizowania funkcji innych 
niď okreċlone w pkt 1 i 2, usług uciąďli-
wych oraz obiektów i urządzeĉ uciąďli-
wych, których uciąďliwoċć wykracza poza 
granice działki budowlanej; w szczegól-
noċci zakazuje sić lokalizowania zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz 
obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw, warsztaty samochodowe, 
stacje obsługi pojazdów, myjnie; 

4) w zakresie ochrony przed hałasem zali-
cza sić tereny MN do terenów przezna-
czonych na cele mieszkaniowe. 

3. Ustala sić przeznaczenie terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielo-
rodzinnej z zakresu domów w typie kamie-
niczek zawierających od 4 do maksymalnie 
8 mieszkaĉ, okreċlanych dalej jako tereny 
MN/MW: 

1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnic-
two jednorodzinne w postaci domów 
jednorodzinnych: wolnostojących, blič-
niaczych, szeregowych zawierających 1-2 
lokale mieszkalne lub 1 lokal mieszkalny 
i 1 lokal usługowy o powierzchni nie 
przekraczającej 30% powierzchni całko-
witej budynku, jak i domy wielorodzinne 
w typie kamieniczek zawierających co 
najmniej 4 do maksymalnie 8 mieszkaĉ i 
lokale usługowe w parterach o łącznej 
powierzchni nie przekraczającej 20% 
powierzchni całkowitej budynku; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z za-
kresu handlu detalicznego (z wyjątkiem 
stacji paliw), biur, obsługi finansowej, 
rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów sa-
mochodowych), kultury, turystyki, ga-
stronomii, zdrowia, oċwiaty, poczty i te-
lekomunikacji, wyłącznie w formie lokali 
usługowych wydzielonych w domach 
mieszkalnych jednorodzinnych albo w 
parterach domów mieszkalnych wielo-
rodzinnych z wyjątkiem terenu 
17MN/MW dla którego obowiązują usta-
lenia szczegółowe w Rozdziale 2 § 18  
ust. 5 pkt 2h; 

3) zakazuje sić lokalizowania funkcji innych 
niď okreċlone w pkt 1 i 2, usług uciąďli-
wych oraz obiektów i urządzeĉ uciąďli-
wych, których uciąďliwoċć wykracza poza 
granice działki budowlanej lub lokalu 
usługowego; w szczególnoċci zakazuje 
sić lokalizowania zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej innej niď okreċlo-
nej w § 2 ust. 1 pkt 28 oraz obiektów ob-
sługi komunikacji takich jak: stacje paliw, 
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warsztaty samochodowe, stacje obsługi 
pojazdów, myjnie; 

4) w zakresie ochrony przed hałasem zali-
cza sić tereny MN/MW do terenów prze-
znaczonych na cele mieszkaniowe. 

4. Ustala sić przeznaczenie terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, okreċlanych 
dalej jako tereny MW: 

1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnic-
two wielorodzinne; zieleĉ osiedlowa; 

2) zakazuje sić lokalizowania: zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, usług 
uciąďliwych oraz obiektów i urządzeĉ 
uciąďliwych; 

3) w zakresie ochrony przed hałasem zali-
cza sić tereny MW do terenów przezna-
czonych na cele mieszkaniowe. 

5. Ustala sić przeznaczenie terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszcze-
niem usług, okreċlanych dalej jako tereny 
MW (U): 

1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnic-
two wielorodzinne; zieleĉ osiedlowa; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi wy-
łącznie w formie lokali usługowych wy-
dzielonych w parterach budynków 
mieszkalnych z zakresu handlu detalicz-
nego, administracji, obsługi finansowej, 
kultury, turystyki, gastronomii, zdrowia, 
oċwiaty, poczty i telekomunikacji oraz 
rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów sa-
mochodowych); 

3) zakazuje sić lokalizowania funkcji innych 
niď okreċlone w pkt 1 i 2, usług uciąďli-
wych oraz obiektów i urządzeĉ uciąďli-
wych, w szczególnoċci zakazuje sić loka-
lizowania zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oraz obiektów obsługi ko-
munikacji takich jak: stacje paliw, warsz-
taty samochodowe, stacje obsługi po-
jazdów, myjnie; 

4) w zakresie ochrony przed hałasem zali-
cza sić tereny MW(U) do terenów prze-
znaczonych na cele mieszkaniowe. 

6. Ustala sić przeznaczenie terenów usług i 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
okreċlanych dalej jako tereny U/MW: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi z za-
kresu administracji, bankowoċci, handlu 
detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), 
obsługi finansowej, zdrowia, kultury, 
oċwiaty, nauki oraz budynki zamieszka-
nia zbiorowego z zakresu hoteli i pensjo-
natów; 

2) przeznaczenie podstawowe równorzćd-
ne: mieszkalnictwo wielorodzinne; 

3) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z za-
kresu gastronomii, turystyki, rozrywki, 
sportu i rekreacji, opieki społecznej i so-
cjalnej, poczty i telekomunikacji oraz 
rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów sa-
mochodowych) wyłącznie w formie loka-
li usługowych wydzielonych w parterach 
budynków mieszkalnych lub usługo-
wych, a takďe pokoje goċcinne w do-
mach prywatnych; 

4) zakazuje sić lokalizowania funkcji innych 
niď okreċlone w pkt 1, 2 i 3, usług uciąď-
liwych oraz obiektów i urządzeĉ uciąďli-
wych, w szczególnoċci zakazuje sić loka-
lizowania zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oraz obiektów obsługi ko-
munikacji takich jak: stacje paliw, warsz-
taty samochodowe, stacje obsługi po-
jazdów, myjnie; 

5) zakazuje sić lokalizowania budynków i 
obiektów tymczasowych za wyjątkiem 
tymczasowych ogródków kawiarnianych, 
pawilonów wystawienniczych i gastro-
nomicznych o powierzchni uďytkowej nie 
wićkszej niď 12m2; 

6) w zakresie ochrony przed hałasem zali-
cza sić tereny U/MW do terenów prze-
znaczonych na cele mieszkaniowo-
usługowe. 

7. Ustala sić przeznaczenie terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszcze-
niem usług, okreċlanych dalej, jako tereny 
MN(U): 

1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnic-
two jednorodzinne z zakresu domów 
wolnostojących; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi - tak 
w formie lokali usługowych w budyn-
kach mieszkalnych jak i odrćbnych bu-
dynkach dla usług - z zakresu admini-
stracji, obsługi finansowej, handlu deta-
licznego, gastronomii, kultury oraz rze-
miosła; 

3) dopuszcza sić zabudowć mieszkaniową 
jednorodzinną bličniaczą na działkach nie 
mniejszych niď 400m2; 

4) zakazuje sić lokalizowania usług uciąďli-
wych oraz obiektów i urządzeĉ uciąďli-
wych, których uciąďliwoċć wykracza poza 
granice lokalizacji; 

5) w zakresie ochrony przed hałasem zali-
cza sić tereny MN(U) do terenów prze-
znaczonych na cele mieszkaniowe. 
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8. Ustala sić przeznaczenie terenów usług 

oċwiaty - okreċlanych dalej jako tereny UO: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi z za-
kresu oċwiaty - szkoły i przedszkola, zie-
leĉ urządzona, urządzenia sportowe; 

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

3) zakazuje sić lokalizowania: funkcji innych 
niď okreċlone w pkt 1 i 2, usług uciąďli-
wych oraz obiektów i urządzeĉ uciąďli-
wych, których uciąďliwoċć wykracza poza 
granice lokalizacji; w szczególnoċci zaka-
zuje sić lokalizowania zabudowy miesz-
kaniowej (ustalenie nie dotyczy po-
mieszczeĉ mieszkalnych słuďbowych) 
oraz obiektów obsługi komunikacji takich 
jak: stacje paliw, warsztaty samochodo-
we, stacje obsługi pojazdów, myjnie; 

4) w zakresie ochrony przed hałasem zali-
cza sić tereny UO do terenów przezna-
czonych pod budynki związane ze stałym 
pobytem dzieci i młodzieďy. 

9. Ustala sić przeznaczenie terenów usług 
sportu w zieleni - okreċlanych dalej jako te-
reny US/Z: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi z za-
kresu sportu i rekreacji, zieleĉ urządzona; 

2) zakazuje sić lokalizowania: funkcji innych 
niď okreċlone w pkt 1, usług uciąďliwych 
oraz obiektów i urządzeĉ uciąďliwych; w 
szczególnoċci zakazuje sić lokalizowania 
zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów 
obsługi komunikacji takich jak: stacje pa-
liw, warsztaty samochodowe, stacje ob-
sługi pojazdów, myjnie; 

3) w zakresie ochrony przed hałasem zali-
cza sić tereny US/Z do terenów przezna-
czonych na cele usługowe. 

10. Ustala sić przeznaczenie terenów usług 
kultu religijnego i mieszkalnictwa zbioro-
wego, okreċlanych dalej jako tereny 
UKr/MZ: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi kultu 
religijnego (koċciół, kaplica); 

2) przeznaczenie podstawowe równorzćd-
ne: mieszkalnictwo zbiorowe takie jak 
dom zakonny, klasztor, dom pomocy 
społecznej; 

3) przeznaczenie dopuszczalne: zieleĉ i 
usługi związane z przeznaczeniem pod-
stawowym; 

4) zakazuje sić: lokalizowania funkcji usłu-
gowych innych niď okreċlone w pkt 1, 2  

i 3, zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i wielorodzinnej (ustalenie nie 
dotyczy pokoi goċcinnych i pomieszczeĉ 
mieszkalnych słuďbowych), usług uciąď-
liwych oraz obiektów i urządzeĉ uciąďli-
wych; 

5) w zakresie ochrony przed hałasem zali-
cza sić tereny UKr/MZ do terenów prze-
znaczonych na cele mieszkaniowo - 
usługowe oraz odrćbne dla domu opieki 
społecznej. 

11. Ustala sić przeznaczenie terenów usług 
zdrowia z dopuszczeniem usług administra-
cji, okreċlanych dalej jako tereny UZ(A): 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi 
zdrowia publiczne i niepubliczne; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi ad-
ministracji, obsługi finansowej, oċwiaty, 
nauki i kultury; 

3) zakazuje sić: lokalizowania funkcji innych 
niď okreċlone w pkt 1 i 2, usług uciąďli-
wych oraz obiektów i urządzeĉ uciąďli-
wych; w szczególnoċci zakazuje sić loka-
lizowania zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i wielorodzinnej oraz obiek-
tów obsługi komunikacji takich jak: sta-
cje paliw, warsztaty samochodowe, sta-
cje obsługi pojazdów, myjnie; 

4) w zakresie ochrony przed hałasem zali-
cza sić tereny UZ(A) do terenów prze-
znaczonych na cele usługowe. 

12. Ustala sić przeznaczenie terenów usług 
administracji z dopuszczeniem usług pro-
dukcyjnych, okreċlanych dalej jako tereny 
UA(UP): 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi ad-
ministracji, obsługi finansowej, handlu, 
wystawiennictwa a takďe obsługi szkoleĉ 
i konferencji wraz z miejscami noclego-
wymi; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi pro-
dukcyjne stosujące nowoczesne techno-
logie; 

3) zakazuje sić: lokalizowania zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i wieloro-
dzinnej a takďe usług uciąďliwych oraz 
obiektów i urządzeĉ uciąďliwych; 

4) zakazuje sić: lokalizacji obiektów obsługi 
komunikacji takich jak: stacje paliw, 
warsztaty samochodowe, stacje obsługi 
pojazdów, myjnie; 

5) w zakresie ochrony przed hałasem zali-
cza sić tereny UA(UP) do terenów prze-
znaczonych na cele usługowe. 
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13. Ustala sić przeznaczenie terenów zieleni 

ogólnodostćpnej - okreċlanych dalej jako 
tereny ZP: 

1) przeznaczenie podstawowe: zieleĉ urzą-
dzona, ogólnodostćpna; 

2) ustala sić zachowanie i ochronć istnieją-
cej wartoċciowej zieleni wysokiej, a w 
szczególnoċci istniejącego drzewostanu; 

3) zakazuje sić: lokalizowania funkcji innych 
niď okreċlone w pkt 1, reklam, tymcza-
sowych obiektów budowlanych, obiek-
tów i urządzeĉ uciąďliwych oraz parkin-
gów. 

14. Ustala sić przeznaczenie terenów zieleni 
ogólnodostćpnej z dopuszczeniem usług - 
okreċlanych dalej jako tereny ZP(U): 

1) przeznaczenie podstawowe: zieleĉ urzą-
dzona, ogólnodostćpna; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z za-
kresu handlu detalicznego, gastronomii, 
rekreacji i kultury w formie urządzeĉ i 
obiektów terenowych lub pawilonów 
parkowych okreċlonych w § 2 ust. 1 pkt 
46; przy czym powierzchnia zajćta przez 
usługi nie moďe przekraczać 30% po-
wierzchni terenu; 

3) zakazuje sić: lokalizowania funkcji innych 
niď okreċlone w pkt 1 i 2, reklam (za wy-
jątkiem szyldów na obiektach usługo-
wych), obiektów i urządzeĉ uciąďliwych, 
stacji paliw, warsztatów samochodo-
wych, stacji obsługi pojazdów i myjni 
samochodowych oraz tymczasowych 
obiektów budowlanych za wyjątkiem 
tymczasowych ogródków kawiarnianych 
i sezonowych scen i podestów. 

15. Ustala sić przeznaczenie terenów parkin-
gów samochodowych naziemnych - okre-
ċlanych dalej jako tereny KS: 

1) przeznaczenie podstawowe: parkingi 
samochodowe naziemne; 

2) nie dopuszcza sić lokalizowania funkcji 
innych niď okreċlone w pkt 1. 

16. Ustala sić przeznaczenie terenu garaďy, 
okreċlanego dalej jako teren KDG: 

1) przeznaczenie podstawowe: garaďe; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: garaďe wie-
lopoziomowe; 

3) zakazuje sić lokalizowania: funkcji innych 
niď okreċlone w pkt 1 i 2 oraz tymczaso-
wych obiektów budowlanych. 

17. Ustala sić przeznaczenie terenu urządzeĉ 
komunikacji miejskiej - publicznej, okreċla-
nego dalej jako teren KDM: 

1) przeznaczenie podstawowe: pćtla miej-
skiej komunikacji autobusowej; 

2) zakazuje sić lokalizowania: funkcji innej 
niď okreċlona w pkt 1 oraz tymczasowych 
obiektów budowlanych. 

18. Ustala sić przeznaczenie terenów ulic - dróg 
publicznych (bćdących inwestycjami celu 
publicznego zgodnie z ust. 21 pkt 4) - okre-
ċlanych dalej jako tereny KD: 

1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja 
kołowa, komunikacja zbiorowa -
autobusowa, komunikacja piesza i rowe-
rowa oraz urządzenia techniczne związa-
ne z oċwietleniem i odwodnieniem ulic - 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szcze-
gółowymi dla poszczególnych terenów; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruk-
tura techniczna - sieci i urządzenia uzbro-
jenia inďynieryjnego oraz przyłącza do 
budynków, zieleĉ urządzona; 

3) ustala sić zachowanie i uzupełnienie ist-
niejących szpalerów drzew i zieleni przy-
ulicznej; 

4) dopuszcza sić urządzenie terenu m.in. 
poprzez: wprowadzenie obiektów małej 
architektury, wyznaczenie miejsc parkin-
gowych, zachowanie i uzupełnienie zie-
leni; 

5) zakazuje sić lokalizowania: funkcji innej 
niď okreċlona w pkt 1 i 2, zabudowy - z 
wyjątkiem obiektów małej architektury 
bćdących elementami wyposaďenia ulic, 
tymczasowych obiektów budowlanych i 
ogrodzeĉ - z wyjątkiem ogrodzeĉ lokali-
zowanych przy granicy terenów budow-
lanych; 

6) dopuszcza sić remonty i modernizacje 
istniejących urządzeĉ komunikacyjnych i 
sieci uzbrojenia inďynieryjnego oraz 
obiektów małej architektury, bćdących 
elementami wyposaďenia ulic. 

19. Ustala sić przeznaczenie terenów ciągów 
pieszo-jezdnych (bćdącymi inwestycjami 
celu publicznego zgodnie z ust. 21 pkt 5) - 
okreċlanych dalej jako tereny KPJ: 

1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja 
piesza i rowerowa oraz urządzenia tech-
niczne związane z oċwietleniem i od-
wodnieniem ciągu; 
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2) przeznaczenie dopuszczalne: komunika-
cja kołowa - dojazdy do terenów, zgod-
nie z ustaleniami ogólnymi i szczegóło-
wymi dla poszczególnych terenów oraz 
infrastruktura techniczna - sieci i urzą-
dzenia uzbrojenia inďynieryjnego wraz z 
przyłączami do budynków, a takďe zieleĉ 
urządzona; 

3) ustala sić zachowanie i uzupełnienie ist-
niejących szpalerów drzew i zieleni; 

4) dopuszcza sić remonty i modernizacje 
istniejących urządzeĉ komunikacyjnych i 
sieci uzbrojenia inďynieryjnego oraz 
obiektów małej architektury, bćdących 
elementami wyposaďenia ciągu; 

5) zakazuje sić lokalizowania: funkcji innej 
niď okreċlona w pkt 1 i 2, zabudowy - z 
wyjątkiem obiektów małej architektury 
bćdących elementami wyposaďenia cią-
gu, tymczasowych obiektów budowla-
nych i ogrodzeĉ - z wyjątkiem ogrodzeĉ 
lokalizowanych przy granicy terenów 
budowlanych. 

20. Teren oznaczony symbolem 1KD-GP i 2KD-
GP jest inwestycją celu publicznego o zna-
czeniu ponadlokalnym (wojewódzka) tj. 
Trasa Olszynki Grochowskiej klasy GP jak i 
projektowana w jej liniach rozgraniczają-
cych magistrala ciepłownicza;. 

21. Ustala sić lokalizacjć inwestycji celu pu-
blicznego o znaczeniu lokalnym na tere-
nach: 

1) usług oznaczonych symbolami 68UO-p, 
69UO-p, 70UO-p, 71US/Z-p; 

2) zieleni ogólnodostćpnej oznaczonych 
symbolami 78ZP-p, 79ZP-p, 80 ZP(U)-p, 
81ZP(U)-p; 

3) parkingów i urządzeĉ komunikacji miej-
skiej oznaczonych symbolami 82KS-p i 
84KDM-p; 

4) ulic oznaczonych symbolami: 3KD-Z 
(zbiorczej), od 4KD-L do 14KD-L (lokal-
nych), od 15KD-D do 36KD-D i od  
38KD-D do 43KD-D (dojazdowych); 

5) ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych 
symbolami od 44KPJ do 48 KPJ; 

6) oznaczonych graficznie na rysunku planu 
- projektowanego mostu drogowego nad 
ciekiem wodnym oraz ciągów pieszych 
przebiegających na terenach 7MN i  
8 MN. 

 

22. Dopuszcza sić lokalizacjć inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu lokalnym na tera-
nie 73UZ(A) oraz tych ciągów pieszo-
jezdnych, których przebieg został oznaczony 
graficznie na rysunku planu. 

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1. W obszarze planu nie wystćpują tereny za-
budowy ċródmiejskiej. 

2. Ustala sić zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego w obszarze planu pole-
gające na: 

1) zachowaniu istniejących obiektów o wa-
lorach zabytkowych oraz wyznaczeniu 
zasićgu stref ochrony konserwatorskiej; 

2) utrzymaniu terenów usług oċwiaty oraz 
utrzymaniu i ochronie charakterystycz-
nych zespołów zabudowy mieszkanio-
wej; 

3) wprowadzeniu wzdłuď wyodrćbnionych 
ciągów komunikacyjnych pierzei usłu-
gowych - w dolnych kondygnacjach bu-
dynków; 

4) wyznaczeniu terenów zieleni ogólnodo-
stćpnej oznaczonych na rysunku planu 
symbolem ZP; 

5) wyznaczeniu terenów dla zaplecza tury-
styki do rezerwatu „Olszynka Grochow-
ska” oznaczonych na rysunku planu 
symbolem ZP(U), na których wprowadza 
sić zakaz lokalizowania obiektów i urzą-
dzeĉ nie związanych z funkcją terenu; 

6) urządzeniu ciągów zieleni wysokiej - w 
formie szpalerów drzew: 

a) jako zieleni towarzyszącej podstawo-
wemu układowi ulicznemu - na od-
cinkach ulic wyznaczonych na rysun-
ku planu; 

b) na terenach przeznaczonych pod 
usługi oċwiaty w miejscach wyzna-
czonych na rysunku planu; 

c) utrzymaniu i uzupełnieniu wartoċcio-
wej zieleni na terenach usług oċwiaty 
i osiedlach mieszkaniowych; 

7) wyznaczeniu miejsc usytuowania domi-
nant przestrzennych na terenach zabu-
dowy oraz akcentu plastycznego (rzečby 
lub pomnika) na terenie zieleni ogólno-
dostćpnej ZP; 

8) wykluczeniu lokalizacji obiektów o łącz-
nej powierzchni pomieszczeĉ sprzeda-
ďowych przekraczającej 400m2 na całym 
obszarze planu; 
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9) wyznaczeniu linii zabudowy nieprzekra-
czalnych i obowiązujących dla sytuowa-
nia budynków w obrćbie terenów tak, 
aby nie przekraczały wyznaczonych na 
rysunku planu linii zabudowy; a w przy-
padku istniejących obiektów przekracza-
jących linie zabudowy dopuszczenie wy-
łącznie remontów bez prawa rozbudowy 
i nadbudowy poza linie zabudowy; 

10) stosowaniu dachów płaskich lub o mak-
symalnym spadku połaci dachowych do 
35°, z wyłączeniem: terenów, dla których 
ustalenia szczegółowe w rozdziale 2 sta-
nowią inaczej oraz budynków objćtych 
ochroną Konserwatora Zabytków; 

11) stosowaniu wykoĉczenia elewacji w tyn-
ku o kolorze białym, jasnym szarym, ja-
snym beďowym i jasnym brązowym oraz 
dopuszczeniu stosowania szkła, drewna, 
cegły klinkierowej lub kamienia w wy-
koĉczeniu elewacji (powyďsze nie doty-
czy tej czćċci budynku, na której prezen-
towane jest logo firmy wraz z właċciwą 
dla niego kolorystyką); 

12) dopuszczeniu modernizacji i nadbudowy 
do wysokoċci budynków sąsiadujących 
lub do wysokoċci okreċlonych w ustale-
niach szczegółowych oraz przebudowy i 
wymiany istniejących budynków celem 
doprowadzenia do wymogów zabudowy 
zgodnej z ustaleniami planu (poza bu-
dynkami objćtymi ochroną Konserwato-
ra Zabytków); 

13) na terenach przylegających bezpoċred-
nio do ponadlokalnych tras komunika-
cyjnych oraz terenów kolejowych ustala 
sić w strefie potencjalnej uciąďliwoċci 
akustycznej: 

a) realizacjć zabudowy usługowej; 

b) dopuszcza sić realizacjć zabudowy 
mieszkaniowej pod warunkiem zasto-
sowania zabezpieczeĉ hałasowych 
zapewniających w pomieszczeniach 
standard akustyczny wymagany 
przepisami, w tym poprzez taką loka-
lizacjć zabudowy mieszkaniowej, aby 
zabudowa usługowa stanowiła dla 
niej przesłonć akustyczną; 

c) obsadzenie granicy terenów od stro-
ny tras komunikacyjnych szpalerami 
zieleni izolacyjnej w postaci drzew i 
krzewów. 

 

 

3. Okreċla sić zasady lokalizowania ogrodzeĉ 
polegające na: 

1) dopuszczeniu realizacji ogrodzeĉ poszcze-
gólnych terenów wydzielonych w planie 
liniami rozgraniczającymi, z wyjątkiem te-
renów komunikacji: ulic KD, ciągów pie-
szo-jezdnych KPJ oraz ciągów pieszych i 
ċcieďek rowerowych przebiegających po 
terenach o innych przeznaczeniach (ozna-
czonych na planie symbolem graficznym), 
z uwzglćdnieniem ustaleĉ pkt 2 do 6; 

2) zakazie lokalizacji ogrodzeĉ wewnćtrznych 
na terenach komunikacji: ulic KD, ciągów 
pieszo-jezdnych KPJ oraz ciągów pieszych 
i ċcieďek rowerowych przebiegających po 
terenach o innych przeznaczeniach (ozna-
czonych na planie symbolem graficznym) 
za wyjątkiem urządzeĉ bezpieczeĉstwa i 
organizacji ruchu takich jak: wygrodzenia 
pasa wewnćtrznego, barierki ochronne; 

3) zakazie realizacji ogrodzeĉ od strony ulic, 
dla których wyznaczono pierzeje usługowe 
w dolnych kondygnacjach budynków oraz 
miejsc wymagających specjalnego opra-
cowania posadzki (oznaczonych graficznie 
na rysunku planu); 

4) zakazie realizacji ogrodzeĉ wewnćtrznych 
w terenach zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej osiedlowej, mających wspólny 
plac zabaw i wspólną obsługć komunika-
cyjną; 

5) nakazie realizacji ogrodzeĉ aďurowych w 
linii ochrony Kanału Kawćczyĉskiego; 

6) nie uwaďa sić za ogrodzenia obiektów ma-
łej architektury takich, jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią, wydzielenia tymcza-
sowych ogródków kawiarnianych; 

7) ustaleniu warunków ogrodzeĉ dla tere-
nów: 

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej - MN, jednorodzinnej oraz wieloro-
dzinnej (z zakresu domów w typie ka-
mieniczek) - MN/MW, zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej - MW i 
MW(U), usług i zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej - U/MW, zabudowy 
jednorodzinnej z dopuszczeniem usług 
- MN(U), usług oċwiaty - UO i usług 
sportu w zieleni - US/Z: 

- maksymalna wysokoċć ogrodzenia: 
1,8m od poziomu terenu przy czym 
ograniczenie wysokoċci nie dotyczy 
ogrodzeĉ boisk sportowych; 
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- ogrodzenie naleďy lokalizować w li-
nii rozgraniczającej terenu, przy 
czym dopuszcza sić wycofanie 
ogrodzenia w głąb terenu; 

- ogrodzenie powinno być aďurowe, 
co najmniej powyďej 0,6m od po-
ziomu terenu; 

b) terenów zieleni urządzonej ZP i ZP(U): 

- maksymalna wysokoċć ogrodzenia: 
1,2m od poziomu terenu; 

- ogrodzenie naleďy lokalizować w li-
nii rozgraniczającej terenu, przy 
czym dopuszcza sić wycofanie 
ogrodzenia w głąb terenu; 

- dopuszcza sić stosowanie ogrodzeĉ 
aďurowych bez podmurówki o wy-
sokoċci nie przekraczającej 1,2m od 
poziomu terenu, murków pełnych o 
wysokoċci nie wićkszej niď 0,6m od 
poziomu terenu albo ďywopłotów o 
wysokoċci nie przekraczającej 1,2m 
od poziomu terenu; 

- w ogrodzeniach naleďy lokalizować 
furtki lub wejċcia od strony miejsc i 
przestrzeni publicznych; 

8) zakazie realizacji ogrodzeĉ pełnych na ca-
łym obszarze planu, z wyłączeniem tere-
nów, dla których ustalenia szczegółowe w 
rozdziale 2 stanowią inaczej. 

4. Okreċla sić zasady lokalizowania i rozmiesz-
czania reklam i znaków informacyjno - pla-
stycznych (informacji wizualnej): 

1) na obszarze planu dopuszcza sić lokali-
zowanie wolnostojących noċników re-
klamowych wyłącznie na terenie KS; 

2) ogranicza sić wielkoċci noċników reklam 
i informacji wizualnej (za wyjątkiem słu-
pa ogłoszeni owo - reklamowego oraz 
sytuacji, gdy ċciana szczytowa budynku 
wykorzystywana jest w całoċci przez 
jedną kompozycjć graficzną), do forma-
tów nie wićkszych niď standard 18m2, a 
wysokoċć wolnostojących noċników re-
klamowych (łącznie z płaszczyzną ekspo-
zycyjną) nie moďe przekraczać 6m liczo-
nych od poziomu terenu; 

3) realizacjć reklam i znaków informacyjno-
plastycznych dopuszcza sić na warun-
kach ustalonych w punkcie 2, gdy nie 
jest to sprzeczne ze szczegółowymi usta-
leniami dla konkretnych terenów; 

4) plan wyklucza umieszczanie noċników 
reklamy, reklam i szyldów: 

a) na elewacjach budynków mieszkal-
nych (z wyjątkiem sytuacji, gdy po-
zbawiona okien ċciana szczytowa bu-
dynku wykorzystywana jest w całoċci 
przez jedną kompozycjć graficzną); 

b) na elewacjach obiektów oċwiaty; 

c) w miejscach i w sposób zastrzeďony 
dla znaków drogowych lub w sposób 
utrudniający ich odczytanie; 

d) w miejscach i w sposób zastrzeďony 
dla oznakowania MSI lub w sposób 
utrudniający jego odczytanie; 

e) na pomnikach i miejscach pamićci 
narodowej; 

f) w sposób powodujący przesłanianie 
charakterystycznych widoków na 
obiekty bćdące dobrem kultury 
współczesnej, a takďe rzečby i miejsca 
pamićci; 

g) na barierkach oddzielających jezdnie i 
przystanki; 

h) na budowlach o funkcji barier dčwić-
kochłonnych; 

i) na mostach, wiaduktach, kładkach; 

j) na urządzeniach i obiektach infra-
struktury technicznej; 

k) na obiektach urzćdów administracji 
rządowej i samorządowej, za wyjąt-
kiem reklam remontowo - budowla-
nych; 

l) na aďurowych balustradach balkonów 
i tarasów, za wyjątkiem reklam re-
montowo-budowlanych; 

m) na ogrodzeniach terenów zieleni 
miejskiej oraz na ogrodzeniach obiek-
tów sakralnych; 

n) na pomnikach przyrody i w odległoċci 
nie mniejszej niď 50m od nich; 

o) na drzewach, a takďe w sposób po-
wodujący pogarszanie warunków 
wegetacji drzew lub przycinanie gałć-
zi; 

p) w sposób ograniczający widocznoċć z 
kamer wizyjnych systemu monitorin-
gu miejskiego; 

5) ustala sić minimalne odległoċci mićdzy 
wolnostojącymi noċnikami reklamy i 
elementami informacji wizualnej, które 
nie tworzą zorganizowanych zespołów 
oraz usytuowane sapo tej samej stronie 
drogi: 
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a) minimum 100m mićdzy obiektami o 
powierzchni wićkszej niď format ċred-
ni; 

b) minimum 50m mićdzy obiektami o 
powierzchni typu format mały a for-
matem ċrednim; 

c) minimum 20m pomićdzy obiektami o 
powierzchni typu format mały i 
mniejszymi oraz słupami ogłoszenio-
wo-reklamowymi; 

6) ustala sić minimalne odległoċci mićdzy 
wolnostojącymi noċnikami reklamy i 
elementami informacji wizualnej, a in-
nymi obiektami: 

a) minimum 50m od pomników i miejsc 
pamićci; 

b) minimum 20m od znaków drogowych 
i znaków MSI (po tej samej stronie 
drogi); 

c) minimum 2,5m od krawćďników jezd-
ni; 

d) dla wszystkich noċników minimum 
120m od oznakowania MSI na tej sa-
mej płaszczyčnie ċcian budynków; 

7) ustala sić minimalne odległoċci usytu-
owania noċników reklam i informacji wi-
zualnej od skrzyďowaĉ (licząc od linii za-
trzymania): 

a) minimum 20m dla reklam typu for-
mat mały i mniejszych oraz słupów 
ogłoszeniowych; 

b) minimum 50m dla pozostałych re-
klam, z uwzglćdnieniem przepisów 
właċciwych ustaw; 

8) powierzchnie ekspozycyjne wolnostoją-
cych noċników reklamy winny nawiązy-
wać do elementów istniejącego zago-
spodarowania: osi jezdni, płaszczyzn fa-
sad zabudowy i innych charakterystycz-
nych elementów w sąsiedztwie; 

9) umieszczenie noċników reklam, reklam 
oraz szyldów i markiz na ċcianach lub 
poza obrysem ċcian budynków moďe na-
stąpić pod warunkiem odniesienia formy 
i wielkoċci reklam do całej powierzchni 
elewacji, jej kompozycji, kolorystyki i 
podziałów architektonicznych, oraz do 
budynków i obiektów pozostających w 
kontekċcie wizualnym a noċniki reklam i 
reklamy umieszczane na ċcianach nie 
mogą przesłaniać okien oraz detali archi-
tektonicznych i innych charakterystycz-
nych elementów ċciany; 

10) umieszczanie powierzchni ekspozycyj-
nych obok siebie na jednym noċniku re-
klamy moďliwe jest jedynie w formie 
spójnej pod wzglćdem formy, proporcji i 
grafiki; 

11) okreċla sić zasady umieszczania reklam 
na przystankach komunikacji miejskiej 
(zbiorowej): 

a) dopuszcza sić umieszczanie na wiacie 
przystanku komunikacji miejskiej 
dwustronnych noċników reklamy 
formatu małego zajmujących nie wić-
cej niď 50% powierzchni całkowitej 
ċcian wiaty; 

b) wyklucza sić umieszczanie reklam na 
dachu wiaty; 

12) okreċla sić zasady umieszczania reklam i 
szyldów na małych obiektach handlo-
wych i kioskach: 

a) dopuszcza sić umieszczanie noċników 
reklamy do formatu małego, o łącznej 
powierzchni nie wićkszej niď 15% 
łącznej powierzchni ċcian obiektu; 

b) nie dopuszcza sić stosowania noċni-
ków reklamy wystających poza obrys 
ċciany o wićcej niď 15 cm, w tym re-
klam i szyldów semaforowych; 

c) nie dopuszcza sić umieszczanie re-
klam na dachu obiektu; 

d) maksymalna wysokoċć szyldu 
umieszczanego na attyce nie moďe 
przekraczać wysokoċci attyki; 

13) okreċla sić zasady sytuowania reklam i 
noċników reklam na budowlach i budyn-
kach (ustalenie nie dotyczy reklam re-
montowo-budowlanych): 

a) dopuszcza sić umieszczanie noċników 
reklamy i reklam tylko na elewacjach 
mających nie wićcej niď 15% po-
wierzchni zajćtej przez otwory okien-
ne i drzwiowe. 

Ograniczenie nie dotyczy formatu ma-
łego, umieszczanego w obrćbie kon-
dygnacji parteru; 

b) dopuszcza sić reklamy i informacje 
wizualne umieszczone na budynkach 
poza obrysem ċcian (ustalenie nie do-
tyczy reklam remontowo - budowla-
nych), przy czym: 

- zaleca sić stosowanie reklam pod-
ċwietlanych, reklam aďurowych i 
neonowych; 
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- noċnik reklamy nie moďe stanowić 
bezpoċredniego przedłuďenia ċcia-
ny a wielkoċć przeċwitu mićdzy re-
klamą a ċcianą nie powinna być 
mniejsza niď 0,2 wysokoċci rekla-
my w wypadku umieszczenia re-
klamy powyďej ċciany i 0,2 szero-
koċci reklamy w wypadku umiesz-
czenia reklamy z boku ċciany; 

- dopuszcza sić, aby maksymalna 
szerokoċć reklam umieszczanych 
poza obrysem ċciany z boku i szyl-
dów semaforowych wynosiła: do 
80 cm dla ulic o szerokoċci mniej-
szej niď 30m mićdzy zabudową 
tworzącą pierzeje (powierzchnia 
nie moďe być wićksza niď 2,5m2) i 
120cm dla ulic szerszych (po-
wierzchnia nie moďe być wićksza 
niď 3,5m2); 

c) zakazuje sić umieszczania powyďej 
ċcian budynków systemowych noċni-
ków reklamy typu format mały, for-
mat ċredni, format standard lub wićk-
szych; 

d) dopuszcza sić, aby maksymalna wy-
sokoċć innych reklam umieszczanych 
powyďej ċcian wynosiła: 

- 1/5 wysokoċci budynku (nie wićcej 
niď 100cm) dla budynków o wyso-
koċci do 6m; 

- 1/6 wysokoċci budynku (nie wićcej 
niď 150cm) dla budynków o wyso-
koċci 6 do 12m; 

- 1/8 wysokoċci budynku (nie wićcej 
niď 250cm) dla budynków o wyso-
koċci od 12 do 25m; 

e) dopuszcza sić, aby reklamy w całoċci 
aďurowe (bez tła) mogły być propor-
cjonalnie wyďsze lub szersze maksy-
malnie do 20% wskazanych wartoċci; 

14) ustalenia dla szyldów i szyldów rekla-
mowych: 

a) szyldy powinny być umieszczane w 
obrćbie kondygnacji parteru; 

b) szyldy bannerowe mogą być umiesz-
czane wyłącznie okazjonalnie i krótko-
trwale, szyldy takie nie mogą przesła-
niać otworów okiennych i wystawo-
wych; 

c) markizy mogą zawierać jedynie 
umieszczone na lambrekinach napisy 
informacyjne o prowadzonej działal-
noċci lub znak firmowy; 

15) ustalenia dla zwiastunów szyldów: 

a) dopuszcza sić umieszczanie zwiastu-
nów szyldów o powierzchni nie prze-
kraczającej łącznie 3m2 na terenie 
działki budowlanej (na ogrodzeniu, na 
ċcianie budynku, przy wejċciu na te-
ren); 

b) na jednym noċniku powinny być sku-
pione zwiastuny szyldów róďnych 
podmiotów; 

16) ustala sić usytuowanie urządzeĉ infor-
macji historycznej w miejscach wyzna-
czonych symbolem graficznym na ry-
sunku planu; 

17) dopuszcza sić sytuowanie znaków in-
formacyjnych i innych obiektów Miej-
skiego Systemu Informacji oraz Płatnej 
Informacji Miejskiej MSI. 

5. Szczegółowe wymagania i warunki ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego są okre-
ċlone w ustaleniach dla poszczególnych tere-
nów w rozdziale 2. 

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ċrodowi-
ska i przyrody: 

1. Ustala sić nastćpujące zasady ochrony i 
kształtowania ċrodowiska i przyrody: 

1) ustala sić zachowanie na obszarze objć-
tym planem układu cieków wodnych, 
obejmujących Kanał Kawćczyĉski i jego 
rozgałćzienia przy granicy terenów kole-
jowych: 

a) zagospodarowanie obrzeďy cieków zie-
lenią publiczną w pasach 10-cio me-
trowych po obu stronach Kanału Ka-
wćczyĉskiego; 

b) zakazuje sić inwestycji, które mogłyby 
zakłócić przepływ mas powietrza 
wzdłuď Kanału Kawćczyĉskiego; 

c) zakazuje sić lokalizacji obiektów emitu-
jących zanieczyszczenia do atmosfery, 
ziemi lub wody; 

2) ustala sić dla poszczególnych terenów 
minimalny procentowy wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej, obowiązu-
jący na kaďdej działce budowlanej w przy-
padku nowej inwestycji; okreċlony w ra-
mach ustaleĉ szczegółowych w rozdzia-
le 2. 

2. W zakresie ochrony przed hałasem i okreċle-
nia standardu akustycznego terenów ustala 
sić, ďe w rozumieniu przepisów Prawa 
ochrony ċrodowiska: 
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1) tereny oznaczone na rysunku planu sym-
bolami: MN, MN/MW, MW, MW(U) i 
MN(U) naleďy traktować jako tereny prze-
znaczone „na cele mieszkaniowe”; 

2) tereny oznaczone na rysunku planu sym-
bolami U/MW i UKr/MZ naleďy traktować 
jako tereny przeznaczone „na cele miesz-
kaniowo-usługowe” oraz odrćbne dla 
domu opieki społecznej zlokalizowanego 
na terenie UKr/MZ; 

3) tereny usług oċwiaty oznaczone na rysun-
ku planu symbolem UO naleďy traktować 
jako tereny przeznaczone „pod budynki 
związane ze stałym pobytem dzieci i mło-
dzieďy”. 

3. W zakresie przeciwdziałania oddziaływaniom 
uciąďliwych obiektów komunikacji, a w 
szczególnoċci ograniczeniu rozprzestrzenia-
nia hałasu i drgaĉ oraz emisji zanieczyszczeĉ 
do atmosfery ustala sić nastćpujące zasady 
zagospodarowania: 

1) realizacjć projektowanej Trasy Olszynki 
Grochowskiej - ulica główna ruchu przy-
ċpieszonego- w sposób ograniczający roz-
przestrzenianie sić hałasu i drgaĉ oraz 
emisji zanieczyszczeĉ np. poprzez realiza-
cjć trasy w wykopie i zastosowanie ekra-
nów akustycznych pionowych rozmiesz-
czonych w południowej czćċci trasy ozna-
czonej symbolem 1KD-GP w sposób 
uwzglćdniający rzeczywisty poziom hałasu 
oraz w tunelu - na odcinku od przedłuďe-
nia linii południowej granicy terenu 
71US/Z-p do przedłuďenia linii północnej 
granicy terenu 80ZP(U)-p w północnej 
czćċci trasy oznaczonej symbolem 2KD-GP 
lub zastosowanie na tym odcinku półprzy-
kryć akustycznych ochronnych przy prze-
biegu trasy górą nad ulicą 3KD-Z (Szase-
rów); 

2) zastosowanie nawierzchni cichobieďnych; 

3) dopuszcza sić realizacjć ekranów aku-
stycznych na południowej linii rozgrani-
czającej terenów kolejowych stanowiącej 
północną granicć planu, na odcinku: od 
wschodniej linii rozgraniczającej ulicy 
5KD-L (Ďółkiewskiego) do przedłuďenia 
wschodniej granicy terenu oznaczonego 
symbolem 1MN; 

4) zabezpieczenia przed hałasem i zanie-
czyszczeniami pochodzącymi z ulic okre-
ċlone w pkt 1-3 nie wykluczają realizacji 
innych zabezpieczeĉ, jeċli ich zastosowa-
nie zostanie ustalone w wyniku przepro-
wadzonej oceny oddziaływania na ċrodo-
wisko, analizy porealizacyjnej lub bćdzie 

wynikiem wdroďenia programu ochrony 
przed hałasem. 

4. Ustala sić ochronć wód podziemnych po-
przez: 

1) zakaz lokalizacji obiektów, których oddzia-
ływanie lub emitowanie zanieczyszczeĉ 
moďe negatywnie wpłynąć na stan tych 
wód; 

2) obowiązek podłączania do sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej wszystkich realizo-
wanych obiektów, w których ma być insta-
lacja wodociągowa i kanalizacyjna; 

3) nakaz odprowadzania wód opadowych do 
gruntu po ich podczyszczeniu, lub na po-
wierzchnić gruntu zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

4) zastosowanie nawierzchni nie przepusz-
czalnych na dojazdach do budynków w 
granicach działek budowlanych oraz na te-
renach zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej. 

5. Ustala sić obowiązek utrzymania i uzupełnie-
nia istniejących oraz urządzenia nowych cią-
gów zieleni wysokiej (szpalerów) wzdłuď ulic i 
ciągów pieszych w miejscach wyznaczonych 
na rysunku planu symbolem graficznym oraz 
na terenach: 68UO-p, 69UO-p, 70UO-p, 
71US/Z-p, 78ZP-p, 79ZP-p, 80ZP(U)-p, 
81ZP(U)-p i 38MW. 

6. Zasady ochrony zieleni i zagospodarowania 
terenów przeznaczonych pod zieleĉ są okre-
ċlone w ustaleniach szczegółowych dla tere-
nów w rozdziale 2. 

7. Informuje sić, ďe na obszarze objćtym pla-
nem nie wystćpują tereny lub obiekty objćte 
prawną formą ochrony przyrody. 

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: 

1. W zakresie ochrony dóbr kultury, ustala sić 
zasićg terenów i wskazuje obiekty o walorach 
zabytkowych i kulturowych - do objćcia 
ochroną konserwatorską przez właċciwego 
Konserwatora Zabytków: 

1) ustala sić zasićg strefy ochrony liniowych 
parametrów układu przestrzennego, roz-
planowania i nazwy ulicy Pabianickiej 
8KD-L, stanowiącej czćċć tzw. Starego 
Traktu do Okuniewa sićgającego XVI wie-
ku - oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem KZ-L; 

2) ustala sić zasićg stref ochrony wybranych 
parametrów historycznego układu urbani-
stycznego: 
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a) oznaczona na rysunku planu symbolem 
KZ-C1 - obejmująca czćċć zabudowy 
wzdłuď ulicy Hetmaĉskiej, na terenie 
wyznaczonym poprzez granice: od za-
chodu -zachodnie granice działek o nr 
ewid.76, 78/3 i 80/4 z obrćbu 3-04-13, 
od północy -wzdłuď linii rozgraniczają-
cej pomićdzy działkami o nr ewid.72 i 
76 z obrćbu 3-04-13, od wschodu - linia 
rozgraniczająca ul. Hetmaĉskiej, od po-
łudnia - wzdłuď linii rozgraniczającej 
pomićdzy działkami o nr ewid.89 i 86 z 
obrćbu 3-04-13; na której terenie znaj-
dują sić zabytki wpisane do GEZ: ka-
mienice nr 9, 11 i 21 oraz obiekty o 
wartoċciach kulturowych: dom nr 15 i 
kamienice nr 19 i 23; 

b) oznaczone na rysunku planu symbola-
mi KZ-C2 i KZ-C3 - obejmujące zabu-
dowć połoďoną po wschodniej stronie 
ul. Olszynki Grochowskiej, na terenie 
wyznaczonym poprzez granice: od za-
chodu - linia rozgraniczająca ul. Ol-
szynki Grochowskiej na odcinku od 
przedłuďenia osi ul. Styrskiej na połu-
dniu, do linii rozgraniczających terenu 
78ZP-p na północy i na wschodzie; na 
terenie których znajduje sić zespół  
7 domów szeregowych z lat 50-tych XX 
wieku (z adresem przy ul. Olszynki 
Grochowskiej nr: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64); 

3) na terenach stref KZ-C1, KZ-C2 i KZ-C3: 

a) ustala sić utrzymanie obecnej funkcji 
terenu, rozplanowania parceli i histo-
rycznej linii zabudowy oraz zachowa-
nie, utrzymanie i konserwacjć zabyt-
ków i innych obiektów o wartoċciach 
kulturowych bez naruszenia ich warto-
ċci kulturowych; 

b) zakazuje sić: 

- rozbiórki, rozbudowy i przebudowy 
zabytków i innych obiektów o war-
toċciach kulturowych; 

- lokalizowania nowej zabudowy; 

- zmiany dyspozycji elewacji zabyt-
ków i innych obiektów o warto-
ċciach kulturowych; 

- docieplania i szalowania elewacji 
zabytków i innych obiektów o war-
toċciach kulturowych a w przypadku 
wymiany tynków stosowania wy-
praw o fakturze i kolorystyce innej 
niď pierwotne; 

- montaďu na zabytkach i innych 
obiektach o wartoċciach kulturo-
wych oraz w ich sąsiedztwie noċni-
ków reklam i urządzeĉ technicznych, 
które mogłyby naruszać ich wartoċci 
kulturowe; 

c) nakazuje sić: 

- zachowanie ogrodzeĉ i bram o cha-
rakterze zabytkowym; 

- w przypadku wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej zachowanie 
oraz przywrócenie ich pierwotnych 
podziałów; 

- zachowanie i uporządkowanie ziele-
ni na terenie strefy. 

2. Ustala sić objćcie ochroną konserwatorską 
budynków zabytkowych wpisanych w Gmin-
ną Ewidencjć Zabytków: 

1) kamienica, ul. Biskupia 4; 

2) kamienica, ul. Hetmaĉska 8; 

3) kamienica, ul. Hetmaĉska 9; 

4) kamienica, ul. Hetmaĉska 11; 

5) kamienica, ul. Hetmaĉska 21. 

3. Ustala sić objćcie ochroną konserwatorską 
obiektów o walorach zabytkowych: 

1) dom, ul. Bakaliowa 4; 

2) kamienica, ul. Bakaliowa 6; 

3) dom, ul. Łysogórska 8; 

4) willa, ul. Podolska 12; 

5) willa, ul. Trembowelska 5; 

6) dom, ul. Trembowelska 26. 

4. Ustala sić ogólny program ochrony zabytków 
wymienionych w ust. 2 i 3 poprzez: 

1) zachowanie, utrzymanie i konserwacjć bez 
naruszenia ich wartoċci kulturowych; 

2) zakaz ich rozbiórki, rozbudowy i przebu-
dowy; 

3) zakaz montaďu na obiektach lub w ich są-
siedztwie noċników reklam i urządzeĉ 
technicznych; 

4) szczegółowy program ochrony tych zabyt-
ków opisano w rozdziale 2 w ustaleniach 
szczegółowych dla terenów, w których są 
one połoďone. 

5. Ustala sić ochronć budynków o wartoċciach 
kulturowych lecz mogących podlegać prze-
kształceniom, pod warunkami opisanymi w 
rozdziale 2 w ustaleniach szczegółowych dla 
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terenów, w których połoďone są wymienione 
budynki: 

1) dom, ul. Jordanowska 5A; 

2) kamienica, ul. Naddnieprzaĉska 1A; 

3) dom, ul. Naddnieprzaĉska 3; 

4) dom, ul. Hetmaĉska 15; 

5) kamienica, ul. Hetmaĉska 19; 

6) kamienica, ul. Hetmaĉska 23; 

7) budynek Liceum Ogólnokształcącego nr 
XXIII, ul. Naddnieprzaĉska 2/4; 

8) zespół 7 domów szeregowych kaďdy z  
4 mieszkaniami przy ul. Olszynki Gro-
chowskiej nr: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; 

9) Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Miło-
sierdzia Boďego, ul. Hetmaĉska 44. 

§ 8. Zasady ochrony dóbr kultury współcze-
snej: 

1. Ustala sić zachowanie: 

1) charakterystycznego dla lat 70-tych XX 
wieku osiedla mieszkaniowego wieloro-
dzinnego przy ulicy Biskupiej oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 38MW, po-
przez: 

a) zachowanie zagospodarowania osiedla 
i jego kompozycji przestrzennej; 

b) zachowanie i ochronć towarzyszącej 
zabudowie cennej zieleni o charakterze 
parkowym; 

2) charakterystycznego dla przełomu XX i 
XXI wieku zespołu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 7MN poprzez: 

a) zachowanie geometrii dachów oraz ich 
pokrycia i koloru; 

b) zachowanie ogrodzeĉ trwałych w linii 
rozgraniczającej ulicy Biskupiej ozna-
czonej w planie symbolem 11KD-L. 

§ 9. Zasady kształtowania miejsc i przestrzeni 
publicznych: 

1. Wyznacza sić układ miejsc i przestrzeni pu-
blicznych obejmujący tereny dróg publicz-
nych, dla których obowiązują ustalenia § 4 
ust. 18 oraz § 27 stanowiące powiązania 
głównych przestrzeni publicznych o charakte-
rze reprezentacyjnym: ulica Szaserów  
(3KD-Z) oraz ciąg ulic: 8KD-L (Pabianickiej), 
9KD-L (Naddnieprzaĉskiej) i 12KD-L (Jorda-
nowskiej): 

1) ulica 3KD-Z (Szaserów) jest główną prze-
strzenią publiczną w zachodniej czćċci ob-
szaru, a w jej liniach rozgraniczających 
ustala sić: 

a) lokalizacjć ċcieďki rowerowej - po pół-
nocnej stronie jezdni; 

b) wprowadzenie komunikacji publicznej 
autobusowej wraz z wiatami przystan-
kowymi oraz kioskami lokalizowanymi 
zgodnie z ustaleniem § 13 ust. 8 pkt 3, 
dla których ustala sić jednolitą formć i 
kolorystykć; 

c) po północnej stronie ciąg pieszy - wy-
magający specjalnego opracowania 
posadzki zgodnie z rysunkiem planu; 

d) pierzeje uliczne po obu stronach wyso-
koċci 18m o dachach płaskich i jasnej 
kolorystyce elewacji (kolory: biały, be-
ďowy, jasno-brązowy); 

e) w dolnych kondygnacjach budynków 
od strony ulicy lokalizacja usług i han-
dlu z bezpoċrednim dostćpem od stro-
ny ulicy; 

f) dopuszcza sić realizacjć szpalerów 
drzew w miejscu nie kolidującym z 
urządzeniami i przewodami podziem-
nej miejskiej infrastruktury technicznej; 

2) ciąg ulic: 8KD-L (Pabianicka) dla której 
obowiązują ustalenia § 7 ust. 1 pkt 1, oraz 
ulice: 9KD-L (Naddnieprzaĉska) i 12KD-L 
(Jordanowska), dla których wyznacza sić 
na rysunku planu pierzeje usługowe oraz 
ustala sić dla nich nastćpujące zasady za-
budowy i zagospodarowania: 

a) ustala sić lokalizacjć lokali usługowych 
w parterach budynków albo zachowa-
nia istniejących lokali usługowych; lo-
kale usługowe powinny być dostćpne 
bezpoċrednio od strony ulicy; 

b) elewacje budynków powinny być wy-
konane ze szlachetnych materiałów 
wykoĉczeniowych np. kamienia natu-
ralnego, tynków szlachetnych, cegły 
klinkierowej; 

c) elewacje od strony ulic powinny mieć 
równą wysokoċć, bez uskoków;, d)dla 
nowych budynków dopuszcza sić sto-
sowanie elewacji szklanych; w przy-
padku realizacji elewacji szklanej po-
wierzchnia przeszklenia nie powinna 
być mniejsza niď 80% powierzchni ele-
wacji;, e)ustala sić zasadć lokalizowa-
nia głównych wejċć do projektowanych 
budynków usługowych od strony ulicy. 
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2. Wyznacza sić przestrzenie publiczne, do któ-

rych naleďą: 

1) tereny zieleni ogólnodostćpnej oznaczone 
na rysunku planu symbolami ZP; 

2) tereny zieleni ogólnodostćpnej z dopusz-
czeniem usług oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami ZP(U); 

3) tereny usług oċwiaty oznaczone na rysun-
ku planu symbolami UO oraz teren usług 
sportu w zieleni oznaczony symbolem 
US/Z; 

4) dopuszcza sić włączenie do układu miejsc 
i przestrzeni publicznych: terenu usług 
zdrowia oznaczonego symbolem UZ(A), 
terenu parkingów naziemnych samocho-
dowych oznaczonego symbolem KS, a 
takďe ċcieďek rowerowych i ciągów pie-
szych przebiegających po terenach o in-
nym przeznaczeniu oraz ciągów pieszo-
jezdnych; 

5) za przestrzenie publiczne uznaje sić rów-
nieď nie wygrodzone czćċci terenów przed 
obiektami usługowymi, jeċli prowadzona 
w nich działalnoċć usługowa ma charakter 
ogólnodostćpny. 

3. Okreċla sić zasady lokalizowania w prze-
strzeni publicznej obiektów małej architektu-
ry i ogrodzeĉ: 

1) dopuszcza sić lokalizowanie obiektów ma-
łej architektury na terenach zieleni; 

2) dopuszcza sić lokalizowanie niezbćdnych 
urządzeĉ i obiektów infrastruktury tech-
nicznej (nie bćdących budynkami) o po-
wierzchni zabudowy nie wićkszej niď 5m2; 

3) dopuszcza sić lokalizowanie obiektów ma-
łej architektury, kiosków, urządzeĉ i obiek-
tów infrastruktury technicznej na terenach 
dróg publicznych KD i ciągów pieszo-
jezdnych KPJ tak, aby nie powodować 
utrudnienia w komunikacji pieszej i rowe-
rowej oraz ograniczenia widocznoċci na 
skrzyďowaniach i przesłaniania znaków i 
sygnalizatorów drogowych; 

4) zakazuje sić lokalizowania na wszystkich 
terenach wymienionych w ust. 1: budyn-
ków, tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych (za wyjątkiem kiosków, o któ-
rych mowa w ust. 7), ogrodzeĉ wewnćtrz-
nych (przy czym nie uwaďa sić za ogro-
dzenia obiektów małej architektury takich 
jak pachołki, słupki, pojemniki z zielenią, 
ogrodzeĉ tymczasowych ogródków ka-
wiarnianych) za wyjątkiem urządzeĉ bez-
pieczeĉstwa i organizacji ruchu; 

5) zasady lokalizowania ogrodzeĉ od strony 
przestrzeni publicznych zgodnie z ustale-
niami § 5 ust. 3. 

4. Okreċla sić zasady lokalizowania w prze-
strzeni publicznej reklam, szyldów i słupów 
ogłoszeniowych, zgodnie z ustaleniami § 5 
ust. 4;. 

5. Okreċla sić zasady lokalizowania w prze-
strzeni publicznej zieleni, w formie szpalerów 
drzew, grup drzew i zieleni niskiej, zgodnie z 
ustaleniami § 5 ust. 2 pkt 3, 4 i 5. 

6. Ustala sić nakaz dostosowania przestrzeni 
publicznych do potrzeb osób niepełnospraw-
nych poprzez: 

1) obniďenie do poziomu jezdni krawćďnika 
chodnika na całej jego szerokoċci ale nie 
mniejszej niď 1,5m w sposób umoďliwia-
jący zjazd i wjazd osobie poruszającej sić 
na wózku; 

2) wprowadzenie w jezdni nawierzchni an-
ty-poċlizgowej w rejonach przejċć dla 
pieszych; 

3) wprowadzenie pasa nawierzchni o wy-
róďniającej sić fakturze, wyczuwalnej dla 
osób z dysfunkcją wzroku, na chodni-
kach przed krawćďnikami opuszczonymi 
do poziomu jezdni; 

4) wyposaďenie przejċcia z sygnalizacją 
ċwietlną w sygnalizacjć dčwićkową; 

5) dostosowanie mebli ulicznych: ławek, 
kiosków, wiat, tablic i słupów informa-
cyjnych do potrzeb osób niepełno-
sprawnych (ich lokalizacja nie powinna 
kolidować z pasami ruchu pieszego); 

6) lokalizowanie przy przystankach autobu-
sowych oraz przy chodnikach miejsc do 
wypoczynku (ławki), obok których naleďy 
przewidywać miejsce do zatrzymania sić 
osoby poruszającej sić na wózku; 

7) lokalizowanie małej architektury: latarni, 
ławek, wiat, tablic, słupów informacyj-
nych i reklamowych, ewentualnie tym-
czasowych ogródków kawiarnianych i 
ich ogrodzeĉ oraz kiosków i znaków dro-
gowych, w sposób nie kolidujący z ru-
chem pieszym i zapewniający przejazd 
dla wózka inwalidzkiego; 

8) wyračne oznakowanie przystanków ko-
munikacji publicznej i wyposaďenie ich w 
informacjć o rozkładzie jazdy, dostoso-
waną do osób słabo-widzących oraz 
umieszczoną na wysokoċci dostćpnej dla 
osób poruszających sić na wózkach; 
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9) stosowanie krawćďników opuszczonych 
w miejscach postojowych wskazanych 
dla osób niepełnosprawnych w liniach 
rozgraniczających ulic; 

10) rampy, pochylnie i podnoċniki przy bu-
dynkach mogą być lokalizowane na te-
renie ulic lub dróg wewnćtrznych, pod 
warunkiem zachowania pasa chodnika 
wyłącznie dla ruchu pieszego o szeroko-
ċci nie mniejszej niď 1,5m, a na ulicach 
dojazdowych i dojazdach o szerokoċci 
nie mniejszej niď 1m. 

7. Okreċla sić zasady dotyczące lokalizowania i 
kształtowania kiosków: 

1) dopuszcza sić lokalizowanie kiosków wy-
łącznie w sąsiedztwie przystanków komu-
nikacji publicznej i w odległoċci nie wićk-
szej niď 20m od przystanku; w sąsiedztwie 
jednego przystanku nakazuje sić lokalizo-
wanie nie wićcej niď 2 kiosków o jednako-
wej architekturze i wystroju; 

2) powierzchnia uďytkowa kiosku nie moďe 
być wićksza niď 12m2, rzut kiosku powi-
nien być zwarty, bez przybudówek; 

3) wysokoċć kiosku nie powinna być wićksza 
niď 3,5m; wysokoċć wewnątrz kiosku nie 
mniejsza niď 2,2m, spód podłogi kiosku 
nie powinien być wyniesiony wyďej niď 
15cm nad poziom terenu; 

4) dopuszcza sić stosowanie dachów pła-
skich, jednospadowych lub łukowatych (o 
strzałce łuku nie przekraczającej 1/10 roz-
pićtoċci), dachy dwuspadowe lub wielo-
spadowe (przy wielokątnym rzucie obiek-
tu), okap dachu powinien zapewniać 
ochronć przed deszczem dla klientów i 
towarów bez stosowania dodatkowych 
daszków; przy czym dopuszcza sić montaď 
daszku nad oknem sprzedaďy, ruchomych 
markiz lub rolet; elementy wystające poza 
obrys kiosku takie, jak: okapy, daszki, mar-
kizy powinny być sytuowane na wysoko-
ċci nie mniejszej niď 2,4m nad poziomem 
ziemi, widoczna gruboċć dachu lub ele-
mentu maskującego dach nie powinna 
być wićksza niď 20cm; 

5) elewacje ċcian powinny być wykonane z 
materiałów trwałych, o powierzchniach 
gładkich, dopuszcza sić stosowanie wy-
pełnieĉ ze szkła matowego; zakazuje sić 
stosowania blachy falistej lub trapezowej. 
Widoczne profile konstrukcyjne powinny 
mieć szerokoċć nie wićkszą niď 8 cm; prze-
szklenie elewacji kiosku nie powinno być 
mniejsze niď 40% powierzchni wszystkich 
elewacji, przy czym przeszklenie elewacji 

frontowej nie powinno być mniejsze niď 
70% powierzchni tej elewacji; 

6) umieszczanie reklam zgodnie z § 5 ust. 4 
pkt 12. 

8. Wymagania dodatkowe dotyczące kształto-
wania przestrzeni publicznych na terenach 
komunikacji są zawarte w przepisach dla tych 
terenów w § 13 oraz w ustaleniach szczegó-
łowych w rozdziale 2. 

§ 10. Parametry i wskačniki kształtowania za-
budowy: 

1. Okreċla sić parametry i wskačniki kształtowa-
nia zabudowy i sposoby zagospodarowania 
terenu w odniesieniu do terenów o róďnym 
przeznaczeniu, poprzez: 

1) wskačnik maksymalnej powierzchni zabu-
dowy na działce budowlanej; 

2) minimalny procent powierzchni biologicz-
nie czynnej na działce budowlanej; 

3) wskačnik maksymalnej intensywnoċci za-
budowy na działce budowlanej; 

4) maksymalną wysokoċć zabudowy w me-
trach; 

5) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne, dla których ustala sić nastćpujące 
zasady: 

a) obowiązującą linić zabudowy ustala sić 
i wyznacza na rysunku planu w celu 
wytworzenia wyračnej pierzei zabudo-
wy na okreċlonych odcinkach ulic; 

b) nieprzekraczalną linić zabudowy wy-
znacza sić na rysunku planu od strony 
ulic oraz ciągów pieszo-jezdnych rów-
nieď w przypadkach uzasadnionych po-
trzebą odpowiedniego odsunićcia za-
budowy od okreċlonego elementu 
przestrzennego. 

2. Dopuszcza sić sytuowanie nowo wznoszone-
go budynku w układzie bličniaczym -tzn. 
przybudowania go do budynku sąsiada - w 
sytuacji, gdy w bocznej granicy działki, na 
której ma być realizowana nowa lub odtwa-
rzana zabudowa, znajduje sić juď budynek 
mieszkalny lub usługowy. 

3. W bocznej lub tylnej granicy działki nie do-
puszcza sić budowy jednotraktowych budyn-
ków mieszkalnych przylegających dłuďszym 
bokiem do granicy działki. 

4. Wymagania szczegółowe kształtowania za-
budowy są okreċlone w ustaleniach dla po-
szczególnych terenów w rozdziale 2. 
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§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów: 

1. Ustala sić szczególne warunki zagospodaro-
wania terenów i ograniczenia w ich uďytko-
waniu: 

1) dla obszaru planu - z wyjątkiem fragmen-
tów w północno-zachodniej i północno - 
wschodniej czćċci obszaru wskazanych 
graficznie na rysunku planu - ze wzglćdu 
na potencjalne zagroďenie powodziowe 
tzw. woda stuletnia, ustala sić zakaz: 

a) lokalizacji obiektów mogących zanie-
czyszczać glebć; 

b) lokalizacji obiektów, w których prze-
chowuje sić ruchome zabytki kultury; 

2) w pasie przebiegu istniejącej magistrali 
ciepłowniczej w ulicach 44KPJ i 17KD-L 
oznaczonej graficznie na rysunku planu 
oraz projektowanej magistrali ciepłowni-
czej w 1KD-GP i 2KD-GP (po ċladzie ulicy 
Podolskiej), nie dopuszcza sić zabudowy 
kubaturowej w odległoċci bliďszej niď 5m 
po kaďdej stronie od krawćdzi rury; 

3) dla terenów połoďonych w strefach poten-
cjalnego oddziaływania tras komunikacyj-
nych, ustala sić: 

a) dla istniejącej zabudowy z pomieszcze-
niami przeznaczonymi na pobyt ludzi 
zastosowanie rozwiązaĉ technicznych 
zapewniających właċciwy klimat aku-
styczny wewnątrz pomieszczeĉ jak 
okna i drzwi balkonowe o zwićkszonej 
izolacyjnoċci, ċciany kurtynowe, wyci-
szenia stropodachów; 

b) dla zabudowy lokalizowanej, obowią-
zek realizacji w strefie potencjalnej 
uciąďliwoċci ulicy zabudowy usługo-
wej, a w ich cieniu akustycznym bu-
dynków o funkcji chronionych, w któ-
rych poprzez rozplanowanie funkcji 
pomieszczeĉ jak wykluczenie lokalizacji 
sypialni od strony ulic oraz stosowanie 
rozwiązaĉ projektowych i technicznych 
takich jak rozglifienia elewacji, ċciany 
kurtynowe, stolarkć o podwyďszonej 
izolacyjnoċci, zapewni sić właċciwy 
klimat akustyczny wewnątrz pomiesz-
czeĉ; 

4) dla terenów oznaczonych symbolami 
42MW(U) i 53U/MW, na których wody 
gruntowe wystćpują płyciej niď 2 metry 
pod poziomem terenu ustala sić obowią-
zek wykonania badaĉ geologicznych w ce-
lu ustalenia warunków technicznych po-
sadowienia budynków. 

2. Informuje sić, ďe w granicach terenu objćte-
go planem nie wystćpują obszary: 

1) bezpoċredniego zagroďenia powodzią; 

2) zagroďone osuwaniem sić mas ziemnych; 

3) terenów górniczych. 

§ 12. Zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoċci: 

1. Ustala sić zasady scalenia i podziału nieru-
chomoċci: 

1) nie wyznacza sić obszarów wymagających 
scalenia i podziału nieruchomoċci; 

2) dopuszcza sić wydzielanie działek zgodnie 
z wyznaczonymi na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi terenów; 

3) dopuszcza sić łączenie istniejących działek 
oraz wtórny podział na działki budowlane, 
dla których ustala sić minimalną po-
wierzchnić (z zastrzeďeniem pkt 5): 

a) dla terenów MN: wolnostojąca - 400m2, 
bličniacza - 350m2, szeregowa - 210m2; 

b) dla terenów MN/MW: 

- dla zabudowy jednorodzinnej - tak 
jak w terenach MN; 

- dla budynków wielorodzinnych w 
typie kamieniczek - 1000m2; 

c) dla terenów U/MW, MW(U) i MW - 
1500m2; 

4) w przypadku wydzielania nowych działek, 
za wyjątkiem działek przeznaczonych pod 
komunikacjć i tereny zieleni, naleďy speł-
nić nastćpujące warunki (z zastrzeďeniem 
pkt 5): 

a) kąt granicy działki w stosunku do ulicy 
powinien wynosić 90° przy dopuszczal-
nym odchyleniu 10° (ustalenie nie do-
tyczy działek naroďnych); 

b) front działki od strony ulicy lub ciągu 
pieszo-jezdnego nie powinien być 
mniejszy niď: 

- dla zabudowy jednorodzinnej: wol-
nostojącej 18m, bličniaczej 12m, 
szeregowej 8m; 

- dla zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej i usługowej 25m, a dla 
budynków w typie kamieniczek 20m; 

5) dopuszcza sić inne wielkoċci powierzchni 
minimalnej i szerokoċci frontu działek bu-
dowlanych: 

- uzasadnione stanem istniejącym i spe-
cyfiką terenu; 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 201 – 45463 – Poz. 5771 
 

- okreċlone w rozdziale 2 w ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych te-
renów; 

6) lokalizacja kiosków, reklam i elementów 
Miejskiego Systemu Informacji nie wyma-
ga wydzielania działek. 

§ 13. Zasady kształtowania systemów komu-
nikacji i organizacji parkowania: 

1. Okreċla sić zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji na obszarze 
planu: 

1) ustala sić układ dróg publicznych obejmu-
jący: tereny ulic zlokalizowanych na ob-
szarze planu (oznaczone na rysunku planu 
symbolami KD), tereny ciągów pieszo-
jezdnych (oznaczone na rysunku planu 
symbolami KPJ), tereny komunikacji we-
wnćtrznej (oznaczone na rysunku planu 
symbolami graficznymi); 

2) ustala sić przebieg linii rozgraniczających 
terenów komunikacji, okreċlonych w pkt 1 
oraz klasyfikacjć funkcjonalną ulic i zasady 
obsługi komunikacyjnej terenów, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

3) ustala sić zasady zagospodarowania po-
szczególnych ulic i ciągów pieszo - jezd-
nych zgodnie z ustaleniami szczegółowy-
mi. 

2. Ustala sić układ komunikacji kołowej obsłu-
gującej teren objćty planem, w skład, którego 
wchodzą: 

1) ulice stanowiące elementy podstawowego 
miejskiego układu drogowo-ulicznego 
oraz pełniące funkcje ponadlokalne w sto-
sunku do obszaru objćtego planem: 

a) projektowana Trasa „Olszynki Gro-
chowskiej” (zwana dalej TOG) - klasa 
ulicy: główna ruchu przyspieszonego - 
oznaczona na rysunku planu symbola-
mi 1KD-GP i 2KD-GP, dla której wyzna-
cza sić linie rozgraniczające i okreċla 
ich szerokoċć: od 45,0m przy północnej 
granicy planu do 82,0m przy połu-
dniowej granicy planu zgodnie z rysun-
kiem planu; 

b) informuje sić, ďe Trasa Olszynki Gro-
chowskiej bćdzie realizowana w przy-
szłoċci zgodnie z zapisem w Planie Wo-
jewództwa Mazowieckiego (uchwała 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
nr 65/2004 z dnia 7 czerwca 2004r.); 

c) ul. Szaserów - klasa ulicy: zbiorcza - 
oznaczona na rysunku planu symbolem 
3KD-Z, dla której wyznacza sić linie 

rozgraniczające i okreċla ich szerokoċć 
od 30,0m przy 5KD-L (Ďółkiewskiego) 
do 37,0m przy 2KD-GP (TOG) zgodnie z 
rysunkiem planu; 

d) ustala sić przejċcia trasy komunikacyj-
nej 2KD-GP (TOG) w dwóch poziomach 
(górą lub dołem) w miejscach wyzna-
czonych na rysunku planu; 

e) dla ulicy zbiorczej 3KD-Z, ustala sić 
skrzyďowania z ulicami poprzecznymi w 
miejscach wyznaczonych na rysunku 
planu; 

f) realizacjć nowego zjazdu na działkć z 
ulicy głównej i zbiorczej dopuszcza sić 
tylko w przypadku braku moďliwoċci 
innego rozwiązania obsługi tej działki; 

2) układ ulic lokalnych, dojazdowych i cią-
gów pieszo-jezdnych obsługujących ob-
szar planu: 

a) ul. Szaserów - od wschodniej granicy 
2KD-GP (TOG) do 10KD-L (Olszynki 
Grochowskiej) - oznaczona na rysunku 
planu symbolem 4KD-L, szer. w l.r. na 
całej długoċci 37,0m; 

b) ul. Ďółkiewskiego od północnej do po-
łudniowej granicy obszaru objćtego 
planem - oznaczona na rysunku planu 
symbolem 5KD-L, szer. w l.r. 12,0m do 
15,0m zgodnie z rysunkiem planu; 

c) ul. Sztabowa od wschodniej granicy 
1KD-GP (TOG) do 10KD-L (Olszynki 
Grochowskiej) - oznaczona na rysunku 
planu symbolem 6KD-L, szer. w l.r. 
11,0m do 24,0m zgodnie z rysunkiem 
planu; 

d) ul. Makowska (od ul. Olszynki Gro-
chowskiej do granicy obszaru objćtego 
planem) - oznaczona na rysunku planu 
symbolem 7KD-L, szer. w l.r. od 17,0m 
do 23,0m zgodnie z rysunkiem planu; 

e) ul. Pabianicka (od granicy obszaru 
opracowania do ul. Kresowej)- ozna-
czona na rysunku planu symbolem 
8KD-L, szer. w l.r. 15,0 i 12,0m, zgodnie 
z rysunkiem planu, która jest objćta 
strefą ochronną KZ-L; 

f) ul. Naddnieprzaĉska (od ul. Pabianic-
kiej do ul. Murmaĉskiej) - oznaczona na 
rysunku planu symbolem 9KD-L, szer. 
w l.r. 13,0m; 

g) ul. Olszynki Grochowskiej - oznaczona 
na rysunku planu symbolem 10KD-L, 
szer. w l.r. 10,0m; 
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h) ul. Biskupia (od ul. Makowskiej do ul. 
Pabianickiej) - oznaczona na rysunku 
planu symbolem 11KD-L, szer. w l.r. 
14,0m; 

i) ul. Jordanowska (od ul. Naddnieprzaĉ-
skiej do ul. Czechowickiej) - oznaczona 
na rysunku planu symbolem 12KD-L, 
szer. w l.r. 10,0 i 13,0m zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

j) ul. Czechowicka (od ul. Pabianickiej do 
ul. Jordanowskiej) - oznaczona na ry-
sunku planu symbolem 13KD-L, szer. w 
l.r. 11,0 i 12,5m zgodnie z rysunkiem 
planu; 

k) ul. Styrska (od ul. Podolskiej do ul. Ol-
szynki Grochowskiej) - oznaczona na 
rysunku planu symbolem 14KD-L, szer. 
w l.r. 11,0 do 13,0m zgodnie z rysun-
kiem planu; 

l) ul. Kresowa (od ul. Pabianickiej do ul. 
Murmaĉskiej) - oznaczona na rysunku 
planu symbolem 39KD-L szer. w l.r. 
12,0m do 13,0m zgodnie z rysunkiem 
planu, 

m) ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku 
planu symbolami KD-D, dla których 
ustala sić szerokoċć w liniach rozgrani-
czających min. 10,0m; 

n) ciągi pieszo-jezdne, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami KPJ, dla któ-
rych ustala sić szerokoċć w liniach roz-
graniczających min. 6,0m. 

3. Ustala sić podstawowy układ komunikacji 
pieszej na obszarze planu, w skład, którego 
wchodzą: 

1) chodniki w liniach rozgraniczających ulic 
(KD) w obszarze planu; 

2) tereny komunikacji wewnćtrznej oznaczo-
ne na rysunku planu graficznie; przy czym 
dopuszcza sić wykorzystanie terenów ulic 
wewnćtrznych dla potrzeb komunikacji ko-
łowej jako równorzćdnej z komunikacją 
pieszą na tych terenach, chyba ďe ustale-
nia szczegółowe stanowią inaczej; 

3) ciągi pieszo-jezdne oznaczone na rysunku 
planu symbolami KPJ, przy czym ustala 
sić wykorzystanie terenów ciągów pieszo-
jezdnych dla potrzeb komunikacji kołowej 
jako równorzćdnej z komunikacją pieszą 
na tych terenach; 

4) ciągi piesze realizowane na terenach o in-
nym przeznaczeniu, a przede wszystkim 
na terenach zieleni ogólnodostćpnej (ZP) i 
usług sportu w zieleni (US/Z); 

5) przejċcia dla pieszych przez jezdnie. 

4. Ustala sić podstawowy układ komunikacji 
rowerowej na obszarze planu: 

1) ustala sić prowadzenie wydzielonych ċcie-
ďek rowerowych w liniach rozgraniczają-
cych ulic: 3KD-Z i 4KD-L (Szaserów), 7KD-L 
(Makowskiej) i 39KD-L (Kresowej) a takďe 
w terenie 78ZP-p - wzdłuď Kanału Kawć-
czyĉskiego oraz na całym odcinku 44KPJ 
(Makowskiej) wzdłuď torów PKP; 

2) ustala sić szerokoċć wydzielonych dwukie-
runkowych ċcieďek rowerowych prowa-
dzonych jak w pkt 1 oraz oznaczonych na 
rysunku planu symbolami graficznymi, na 
minimum 2m; 

3) ponadto ċcieďki rowerowe są projektowa-
ne wzdłuď Trasy Olszynki Grochowskiej 
oznaczonej w planie symbolem 1KD-GP i 
2KD-GP w jej liniach rozgraniczających 
wyznaczonych na rysunku planu. 

5. Ustala sić zasady obsługi obszaru planu 
przez komunikacjć zbiorową-autobusową: 

1) ustala sić zagospodarowanie ulic: 1KD-GP 
i 2KD-GP (TOG), 3KD-Z i 4KD-L (Szaserów) 
na odcinku od 5KD-L (Ďółkiewskiego) do 
10KD-L (Olszynki Grochowskiej) oraz  
7KD-L (Makowskiej) - w sposób umoďli-
wiający poprowadzenie komunikacji auto-
busowej; 

2) ustala sić lokalizacjć: mostu drogowego 
nad Kanałem Kawćczyĉskim w miejscu 
oznaczonym graficznie na rysunku planu 
oraz pćtli autobusowej (84KDM-p) na za-
mknićciu 7KD-L (Makowskiej) w rejonie 
ulic: 8KD-L (Pabianickiej) i 39KD-L (Kreso-
wej); 

3) dopuszcza sić budowć pćtli autobusowej 
tymczasowej, do czasu realizacji mostu 
drogowego nad Kanałem Kawćczyĉskim 
na terenie oznaczonym graficznie na ry-
sunku planu w liniach rozgraniczających 
4KD-L (Szaserów). 

6. Ustala sić zasady lokalizowania parkingów i 
miejsc parkingowych: 

1) ustala sić lokalizacjć miejsc parkingowych 
na terenie działki inwestycyjnej w iloċci 
wynikającej ze wskačników ustalonych w 
ust. 7, z wyjątkiem terenów ZP, na których 
nie dopuszcza sić lokalizowania miejsc 
parkingowych; 

2) dopuszcza sić urządzanie zatok parkingo-
wych ogólnodostćpnych w obrćbie tere-
nów ulic: 
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a) w 3KD-Z i 4KD-L (Szaserów) w miejscach 
wskazanych orientacyjnie na rysunku pla-
nu; 

b) ulicach lokalnych (KD-L) i dojazdowych 
(KD-D), pod warunkiem zachowania wy-
maganych parametrów technicznych dla 
przekroju ulicznego - w formie zespołów 
stanowisk prostopadłych do jezdni lub pa-
sów stanowisk równoległych do jezdni, w 
miejscach nie zagraďających bezpieczeĉ-
stwu ruchu. 

7. Ustala sić nastćpujące wskačniki parkingowe 
dla terenów i obiektów: 

1) dla biur i urzćdów minimum 18 miejsc na 
1000m2 powierzchni uďytkowej; 

2) dla handlu i usług minimum 25 miejsc na 
1000m2 powierzchni uďytkowej; 

3) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 
1 mieszkanie, nie mniej jednak niď 1 miej-
sce na 60m powierzchni uďytkowej miesz-
kania. 

8. Na terenach w obrćbie linii rozgraniczających 
ciągów komunikacyjnych: 

1) zabezpiecza sić pasy terenu dla urządzeĉ i 
przewodów podziemnych miejskiej infra-
struktury technicznej, 

2) dopuszcza sić sytuowanie urządzeĉ dro-
gowych i urządzeĉ związanych z utrzyma-
niem i obsługą ruchu, a takďe urządzeĉ 
energetycznych i telekomunikacyjnych, 
pod warunkiem spełnienia wymagaĉ 
okreċlonych w przepisach szczególnych 
dotyczących dróg publicznych, 

3) zakazuje sić realizacji obiektów budowla-
nych nie wymienionych w pkt 1 i 2, z wy-
jątkiem kiosków handlowo-usługowych o 
powierzchni zabudowy nie wićkszej niď 
12m i wysokoċci nie przekraczającej 3,5m; 
sytuowanych w rejonach przystanków 
komunikacji publicznej w odległoċci do 
20m od wiaty lub słupka przystankowego 
oraz waďniejszych skrzyďowaĉ ulic, w spo-
sób nie ograniczający widocznoċci na 
skrzyďowaniach; 

4) ustala sić, ďe chodniki oraz miejsca przejċć 
przez jezdnie dla pieszych musza być 
przystosowane do poruszania sić osób 
niepełnosprawnych. 

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej: 

1. Ustala sić zasadć obsługi istniejącego i no-
wego zainwestowania z miejskich syste-
mów infrastruktury technicznej. 

2. Ustala sić: 

1) utrzymanie zasady prowadzenia prze-
wodów podstawowej sieci infrastruktury 
technicznej w terenach zawartych mić-
dzy liniami rozgraniczającymi ulic; 

2) dopuszcza sić odejċcie od zasady, o któ-
rej mowa w pkt 1 tylko jeċli w pasie 
ulicznym nie ma warunków dla realizacji 
danego przewodu; 

3) dopuszcza sić przełoďenie istniejących 
przewodów uzbrojenia technicznego na 
odcinkach przebiegających przez tereny 
przeznaczone dla nowych inwestycji; 

4) ustala sić utrzymanie rezerwy terenu w 
liniach rozgraniczających ulic, ciągów 
pieszo-jezdnych i dróg wewnćtrznych dla 
istniejących, remontowanych i przebu-
dowywanych (modernizowanych) i no-
wo realizowanych sieci uzbrojenia tere-
nu oraz dopuszcza sić lokalizowanie 
przyłączy i urządzeĉ inďynieryjnych na 
terenach działek budowlanych za za-
strzeďeniem ust. 2 pkt 2; 

5) dopuszcza sić realizacjć kanałów zbior-
czych dla sieci uzbrojenia podziemnego. 

3. Ustala sić zaopatrzenie w wodć całego ob-
szaru planu z miejskiej sieci wodociągowej 
zasilanej z istniejącego głównego przewodu 
magistralnego ułoďonego w ulicy Grochow-
skiej (poza obszarem planu) i istniejących 
przewodów sieci rozdzielczej: 

1) dopuszcza sić zachowanie, modernizacjć 
i rozbudowć istniejącej sieci wodocią-
gowej; 

2) dopuszcza sić wykonywanie ujćć wód 
podziemnych z utworów oligoceĉskich 
wyłącznie dla potrzeb ogólnodostćpnych 
punktów czerpalnych; 

3) ustala sić rezerwy terenu dla sieci wodo-
ciągowych na terenach połoďonych w li-
niach rozgraniczających: ulic (KD), cią-
gów pieszo-jezdnych (KPJ) i terenów 
dróg wewnćtrznych; 

4) dopuszcza sić wodć z ujćć własnych do 
podlewania ogródków. 

4. Ustala sić odprowadzanie ċcieków byto-
wych i wód opadowych z całego obszaru 
planu: 

1) ċcieków bytowych do miejskiej sieci ka-
nalizacji ogólnospławnej; 

2) ustala sić odprowadzanie wód opado-
wych z terenów ulic, parkingów, ciągów 
pieszych i pieszo-jezdnych na po-
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wierzchnić gruntu (z zastrzeďeniem § 6 
ust. 4 pkt 3) lub do miejskiej sieci kanali-
zacyjnej ogólnospławnej, a po ewentu-
alnym zrealizowaniu kanalizacji desz-
czowej (w systemie kanalizacji rozdziel-
czej) do kanalizacji deszczowej; 

3) nie dopuszcza sić odprowadzania wód 
opadowych na sąsiednie działki; 

4) dopuszcza sić realizacjć systemu roz-
dzielczego kanalizacji: kanalizacja sani-
tarna i kanalizacja deszczowa, na obsza-
rze objćtym planem; 

5) ustala sić rezerwy terenu dla sieci kanali-
zacyjnych na terenach połoďonych w li-
niach rozgraniczających: ulic (KD), cią-
gów pieszo-jezdnych (KPJ) i terenów 
dróg wewnćtrznych; 

6) wyklucza sić realizacjć i stosowanie in-
dywidualnych kanalizacji sanitarnych 
oraz zbiorników bezodpływowych. 

5. Ustala sić zaopatrzenie w ciepło dla całego 
obszaru planu z miejskiej sieci ciepłowni-
czej lub z wykorzystaniem miejskiej sieci 
gazowej: 

1) dopuszcza sić stosowanie energii elek-
trycznej do celów grzewczych a takďe za-
opatrzenie w ciepło istniejących i no-
wych budynków z odnawialnych čródeł 
energii oraz čródeł niekonwencjonalnych 
w szczególnoċci kolektorów słonecznych 
i pomp ciepła; 

2) zakazuje sić zaopatrzenia istniejącej za-
budowy w ciepło z indywidualnych ko-
tłów opalanych paliwem stałym; 

3) ustala sić rezerwy terenu dla realizacji 
sieci ciepłowniczej na terenach połoďo-
nych w liniach rozgraniczających: ulic 
(KD), ciągów pieszo-jezdnych (KPJ) i te-
renów dróg wewnćtrznych; 

4) dopuszcza sić zagłćbienie istniejącej 
magistrali ciepłowniczej „PS” biegnącej 
po terenie ciągu pieszo-jezdnego 44KPJ 
(Makowskiej); 

5) ustala sić rezerwć dla nowoprojektowa-
nej magistrali „PG”, w przebiegu od 
przejċcia pod torami kolejowymi na pół-
nocy - do 2KD-G (Grochowskiej) na po-
łudniu w liniach rozgraniczających 1KD-
GP (TOG). 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz i sieci gazo-
wej: 

1) ustala sić zaopatrzenie w gaz zabudowy 
na obszarze planu z miejskiej sieci gazo-
wej; 

2) ustala sić rezerwy terenu dla sieci gazo-
wej na terenach połoďonych w liniach 
rozgraniczających: ulic (KD), ciągów pie-
szo-jezdnych (KPJ) i terenów dróg we-
wnćtrznych; 

3) nie przewiduje sić na obszarze planu lo-
kalizacji urządzeĉ gazowniczych wyma-
gających szczególnych stref bezpieczeĉ-
stwa; 

4) sieci i urządzenia gazowe powinny być 
realizowane zgodnie z warunkami okre-
ċlonymi w rozporządzeniu w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe; w szczególno-
ċci: linie ogrodzeĉ powinny przebiegać 
w odległoċci nie mniejszej niď 0,5m od 
gazociągu, w linii ogrodzenia lub na 
ċcianie budynku naleďy umieszczać szaf-
kć gazową otwieraną od strony ulicy. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną i sieci elektroenergetycznych: 

1) ustala sić zaopatrzenie w energić elek-
tryczną obiektów na obszarze planu z 
miejskiej sieci elektroenergetycznej; 

2) dopuszcza sić zachowanie istniejących 
stacji transformatorowych; dopuszcza 
sić lokalizacjć nowych wnćtrzowych sta-
cji transformatorowych wbudowanych w 
budynki i obiekty, wolnostojących i pod-
ziemnych; 

3) ustala sić rezerwy terenu dla sieci elek-
troenergetycznych na terenach połoďo-
nych w liniach rozgraniczających: ulic 
(KD), ciągów pieszo-jezdnych (KPJ) i te-
renów dróg wewnćtrznych; 

4) zabrania sić lokalizowania na obszarze 
planu napowietrznych linii elektroener-
getycznych. 

8. W zakresie systemu telekomunikacyjnego 
obszar w granicach planu jest obsługiwany 
z kablowej sieci magistralnej zasilanej z 
centrali CA „Szembeka”: 

1) dopuszcza sić obsługć telekomunikacyj-
ną obiektów na terenie objćtym planem 
z istniejącej sieci telekomunikacyjnej; 

2) ustala sić rezerwy terenu dla sieci tele-
technicznych na terenach połoďonych w 
liniach rozgraniczających: ulic (KD), cią-
gów pieszo-jezdnych (KPJ) i terenów 
dróg wewnćtrznych; 

3) zabrania sić lokalizowania na terenie ob-
jćtym planem nowych napowietrznych 
linii telekomunikacyjnych. 
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9. W zakresie usuwania odpadów stałych: 

1) ustala sić: wywoďenie systemem zorga-
nizowanym wszystkich odpadów wytwa-
rzanych na terenie obszaru objćtego 
planem. Firmy ċwiadczące ww. usługi 
winny posiadać stosowne decyzje; 

2) ustala sić obowiązek wyposaďenia kaďdej 
posesji w urządzenia i miejsca umoďli-
wiające selektywną zbiórkć odpadów. 

10. W zakresie sieci radiokomunikacyjnych: 

1) dopuszcza sić zachowanie istniejących 
urządzeĉ sieci radiokomunikacyjnych; 

2) dopuszcza sić instalacjć urządzeĉ sieci 
radiokomunikacyjnych, w tym anten i 
stacji bazowych, przy zachowaniu nastć-
pujących warunków: 

a) nie dopuszcza sić urządzeĉ w formie 
wolnostojących budynków i budowli; 

b) nie dopuszcza sić sytuowania urzą-
dzeĉ na budynkach zabytkowych ob-
jćtych ochroną w planie; 

c) dopuszcza sić stosowanie urządzeĉ o 
wysokoċci nie przekraczającej 3m na 
budynkach nie wymienionych w lit. b 
w taki sposób, aby urządzenia te były 
niewidoczne z poziomu ulicy lub cią-
gu pieszo-jezdnego, przy których bu-
dynek jest usytuowany na terenach 
oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: 50U/MW, 56 U/MW, 58U/MW, 
59U/MW, 67MN(U), 75UA(UP), 
76UA(UP). 

§ 15. Warunki tymczasowego zagospodaro-
wania: 

1. Ustala sić zasady i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenów: 

1) jeďeli istniejące zagospodarowanie terenu 
jest niezgodne z ustalonym w planie, do-
puszcza sić uďytkowanie terenów zgodnie 
ze stanem istniejącym do czasu ich zago-
spodarowania zgodnie z przeznaczeniem 
chyba, ďe ustalenia szczegółowe dla tere-
nu w rozdziale 2 stanowią inaczej; 

2) niezgodne z planem istniejące obiekty nie 
mogą być poddawane remontom kapital-
nym i modernizacyjnym jeďeli nie słuďy to 
ich dostosowaniu do ustaleĉ planu, z wy-
łączeniem zabudowy jednorodzinnej oraz 
budynków uďytecznoċci publicznej o cha-
rakterze niekomercyjnym wyposaďanym w 
urządzenia techniczne niezbćdne dla ich 
prawidłowego funkcjonowania ale bez 
prawa powićkszania kubatury budynku; 

3) dopuszcza sić realizacjć tymczasowej pćtli 
autobusowej w liniach rozgraniczających 
ulicy 4KD-L (Szaserów) w miejscu wska-
zanym na rysunku planu i jej funkcjono-
wanie do czasu oddania do uďytku projek-
towanego mostu drogowego na Kanałem 
Kawćczyĉskim; 

4) dopuszcza sić tymczasowe zagospodaro-
wanie miejscami parkingowymi terenu 
84KDM-p do czasu rozpoczćcia budowy 
pćtli autobusowej na tym terenie. 

2. Zabrania sić lokalizowania budynków i obiek-
tów w tym równieď tymczasowych, na tere-
nach komunikacji w ich liniach rozgraniczają-
cych wyznaczonych graficznie na rysunku 
planu z wyłączeniem obiektów stanowiących 
zaplecza placów budów oraz tymczasowych 
obiektów realizowanych na czas imprez jak 
sceny, estrady, obiekty rekreacji i podobne: 

1) terenie 1KD-GP i 2KD-GP (TOG); 

2) terenie ulicy 4KD-L (Szaserów) z zastrze-
ďeniem ustalenia ust. 1 pkt 3; 

3) terenie pćtli autobusowej oznaczonej w 
planie symbolem 84KDM-p. 

3. Zabrania sić tymczasowego zagospodarowa-
nia terenów: 68UO-p, 69UO-p, 70UO-p, 
71US/Z-p, 78ZP-p, 79ZP-p, 80ZP(U)-p i 
81ZP(U)-p, z wyłączeniem obiektów stano-
wiących zaplecza placów budów oraz tym-
czasowych obiektów realizowanych na czas 
imprez jak sceny, estrady, obiekty rekreacji i 
podobne. 

§ 16. Stawki procentowe słuďące naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 17. Ustalenia dla terenów MN (od 1MN do 12MN): 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 MN ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 2 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 60%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
25%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 0,9; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 10m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) dopuszcza sić utrzymanie zabudowy atrialnej istniejącego osiedla z lat 60-tych; 
g) dopuszcza sić utrzymanie istniejących budynków mieszkalnych bez prawa ich 
nadbudowy i rozbudowy lecz z warunkiem dotrzymania ustaleĉ § 6 ust. 2 pkt 1; 
h) dopuszcza sić przebudowć istniejących garaďy, jednak bez moďliwoċci powićk-
szenia powierzchni zabudowy oraz zakazuje sić realizacji nowych budynków go-
spodarczych i garaďy oraz odrćbnych budynków usługowych; 
i) obowiązuje § 5 ust. 2 pkt 11; 
j) dopuszcza sić moďliwoċć remontów i wymiany istniejących ogrodzeĉ bez zmiany 
ich wysokoċci i lokalizacji za wyjątkiem północnej granicy, na której dopuszcza sić 
podwyďszenie ogrodzenia północnego lub montowanie ekranów akustycznych; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) dla budynków połoďonych do 60m na południe od północnej granicy terenu, w 
strefie oddziaływania kolei, obowiązuje ustalenie § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
b) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
c) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4; 
d) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
e) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-5; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulic:  
5KD-L (Ďółkiewskiego) i 44KPJ (Makowskiej); 
b) wskačniki miejsc parkingowych według § 13 ust. 6 i 7. 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 5KD-L (Ďółkiewskiego) i 44KPJ 
(Makowskiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 5KD-L (Ďółkiewskiego) i 44KPJ 
(Makowskiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 5KD-L (Ďółkiewskiego) i 44KPJ (Makowskiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic: 5KD-L (Ďółkiewskiego) i 44KPJ 
(Makowskiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach: 5KD-L (Ďółkiewskiego) i 44KPJ (Makowskiej) oraz dopuszcza sić stacjć trans-
formatorową; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 5KD-L (Ďółkiewskiego) i 44KPJ 
(Makowskiej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1; 
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2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2 MN ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 2 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania 
terenu oraz zasady ochrony  
i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
35%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 0,8; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy -11m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy obowiązujące - zgodnie z rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 
pkt 9; 
g) działki budowlane o powierzchni minimum 210m2; 
h) szerokoċć frontu działki minimum 8,0m; 
i) nie dopuszcza sić budowy odrćbnych budynków usługowych oraz garaďy i bu-
dynków gospodarczych oraz obowiązuje ustalenie § 5 ust. 2 pkt 8; 
j) zakazuje sić zmiany układu otworów (drzwi i okien) oraz faktury i kolorytu elewa-
cji - bez zakomponowania na nowo ciągu elewacji całego zespołu; 
k) ponadto obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 13c; 
l) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt.10; 
m) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
n) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1 i 5; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren działek  
z ulic: 16KD-D (Hetmaĉskiej) i 17KD-D (Trembowelskiej); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 16KD-D (Hetmaĉskiej) i 17KD-D 
(Trembowelskiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 16KD-D (Hetmaĉskiej) i 17KD-D 
(Trembowelskiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 16KD-D (Hetmaĉskiej) i 17KD-D (Trembowel-
skiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic: 16KD-D (Hetmaĉskiej)  
i 17KD-D (Trembowelskiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach: 16KD-D (Hetmaĉskiej) i 17KD-D (Trembowelskiej) oraz dopuszcza sić stacjć 
transformatorową wnćtrzową typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 16KD-D (Hetmaĉskiej) i 17KD-D 
(Trembowelskiej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1; 
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3. Dla terenów oznaczonych symbolami 3 MN i 4MN ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 2 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
35%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 0,8; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy -11m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 
ust. 1 pkt 5; 
g) działki budowlane o powierzchni minimum 240m2; 
h) szerokoċć frontu działki minimum 8,0m; 
i) nie dopuszcza sić budowy odrćbnych budynków usługowych oraz garaďy i bu-
dynków gospodarczych ponadto obowiązuje § 10 ust. 3; 
j) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
k) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
l) ustala sić, ďe ogrodzeniem działek od strony ulicy 6KD-L (Sztabowej) bćdą ďywo-
płoty, a furtki i bramy wykonane z prćtów metalowych bćdą miały jednolity cha-
rakter dla całego zespołu; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1 i 5; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren 
działek z ulicy 6KD-L (Sztabowej); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulicy 6KD-L (Sztabowej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulicy 6KD-L (Sztabowej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicy 6KD-L (Sztabowej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulicy 6KD-L (Sztabowej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w ulicy 
6KD-L (Sztabowej); 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulicy 6KD-L (Sztabowej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 
 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1; 
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4. Dla terenów oznaczonych symbolami 5 MN i 6MN ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 2 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

Ustala sić zasićg strefy ochrony konserwatorskiej. 
a) strefa ochrony wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 
oznaczone na rysunku planu symbolami KZ-C2 i KZ - C3 - obejmujące zabudowć 
połoďoną po wschodniej stronie ul. Olszynki Grochowskiej, na terenie których 
znajduje sić zespół 7 domów szeregowych z 4 mieszkaniami kaďdy (z adresem 
przy ul. Olszynki Grochowskiej nr: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64); 
b) ustala sić utrzymanie obecnej funkcji terenu, rozplanowania parceli i historycz-
nej linii zabudowy oraz zachowanie, utrzymanie i konserwacjć zabytków i innych 
obiektów o wartoċciach kulturowych bez naruszenia ich wartoċci kulturowych 
zgodnie z ustaleniem § 7 ust. 1 pkt 3 a, b, c; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - § 6 ust. 1 pkt 1 b i c, ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4; 
c) w strefie ochrony układu urbanistycznego obowiązują ustalenia § 7  
ust. 2, 3, 4, 5; 
d) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren działek  
z ulicy 10KD-L (Olszynki Grochowskiej); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulicy 10KD-L (Olszynki Grochowskiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulicy 10KD-L (Olszynki Grochowskiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicy 10KD-L (Olszynki Grochowskiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulicy 10KD-L (Olszynki Grochow-
skiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w ulicy 
10KD-L (Olszynki Grochowskiej); 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulicy 10KD-L (Olszynki Grochow-
skiej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych;  

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1; 

 
5. Dla terenów oznaczonych symbolami 7MN i 8MN ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 2 oraz ust. 21 
pkt 6; 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 40%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
45%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 0,8; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy -11m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
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f) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu oraz według § 5 
ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) dla terenu 7MN obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 pkt 2; 
h) geometria dachów według § 8 ust. 1 pkt 2a; 
i) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
j) ogrodzenia - według § 8 ust. 1 pkt 2b od 11KD-L (Biskupia) oraz § 5 ust. 3 pkt 5 
od strony Kanału Kawćczyĉskiego; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4 oraz § 6  
ust. 1 pkt 1b i c; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1 i 5; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren działek z 
ulicy 11KD-L (Biskupiej) dla terenu 7MN i ulicy 29KD-D (Biskupiej) dla terenu 8MN; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
-w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 11KD-L (Biskupiej) oraz ulicy 
29KD-D (Biskupiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 11KD-L (Biskupiej) oraz ulicy 
29KD-D (Biskupiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 11KD-L (Biskupiej) oraz ulicy 29KD-D (Biskupiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic: 11KD-L (Biskupiej) oraz ulicy 
29KD-D (Biskupiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach: 11KD-L (Biskupiej) oraz ulicy 29KD-D (Biskupiej); 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 11KD-L (Biskupiej) oraz ulicy 
29KD-D (Biskupiej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 1; 

 
6. Dla terenu oznaczonego symbolem 9MN ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 2 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 40%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
40%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 0,8; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 10m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linia zabudowy nieprzekraczalna w odległoċci 5,0m od linii rozgraniczającej ulic 
7KD-L (Makowskiej) i 33KD-D (Gorzelniczej) - zgodnie z rysunkiem planu oraz 
według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) działki budowlane o powierzchni minimum 217m2; 
h) szerokoċć frontu działki minimum 6,0m; 
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i) dopuszcza sić łączenie 2 lub maksimum 3-ch działek, pod warunkiem zgodnoċci 
z ustaleniem § 5 ust. 2 pkt 12 i dostosowania gabarytów i charakteru zabudowy do 
istniejącej zabudowy działek sąsiadujących oraz utrzymania mieszkaniowego 
charakteru działki i zabudowy; 
j) nie dopuszcza sić budowy odrćbnych budynków usługowych, gospodarczych  
i garaďy; 
k) ogrodzenia od strony ulic: 33KD-D (Gorzelniczej) i 7KD-L (Makowskiej) zgodnie  
z ustaleniami § 5 ust. 3 pkt 7a; 
l) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
m) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
n) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a oraz dopuszcza sić realizacjć 
ogrodzeĉ pełnych w linii rozgraniczającej 7KD-L (Makowska); 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) dla północnego zespołu działek - połoďonego w strefie oddziaływania terenów 
kolejowych obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 3a; 
b) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-
plastycznych - według § 5 ust. 4; 
c) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4; 
d) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
e) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1 i 5; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren działek z 
ulicy 33KD-D (Gorzelniczej) - do południowego zespołu działek oraz z ulicy 7KD-L 
(Makowskiej) - do północnego zespołu działek; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulicy 33KD-D (Gorzelniczej) - do połu-
dniowego zespołu działek oraz od ulicy 7KD-L (Makowskiej) - do północnego 
zespołu działek; 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulicy 33KD-D (Gorzelniczej) - do połu-
dniowego zespołu działek oraz od ulicy 7KD-L (Makowskiej) - do północnego 
zespołu działek; 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicy 33KD-D (Gorzelniczej) – do południowego zespołu 
działek oraz w ulicy 7KD-L (Makowskiej) – do północnego zespołu działek; 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulicy 33KD-D (Gorzelniczej) - do 
południowego zespołu działek oraz z ulicy 7KD-L (Makowskiej) - do północnego 
zespołu działek; 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w ulicy 
33KD-D (Gorzelniczej) - do południowego zespołu działek oraz w ulicy 7KD-L (Ma-
kowskiej) - do północnego zespołu działek; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulicy 33KD-D (Gorzelniczej) - do 
południowego zespołu działek oraz z ulicy 7KD-L (Makowskiej) - do północnego 
zespołu działek; 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczas. zagospo-
darowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 
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7. Dla terenu oznaczonego symbolem 10MN ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 2 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 60%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
25%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 0,9; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy -11m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu oraz według § 5 
ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) dopuszcza sić utrzymanie istniejącego zagospodarowania i podziałów terenu; 
h) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
i) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-5; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren działek  
z ulicy 8KD-L (Pabianickiej) i ulicy 29KD-D (Biskupiej); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 8KD-L (Pabianickiej) oraz ulicy 
29KD-D (Biskupiej) 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 8KD-L (Pabianickiej) oraz ulicy 
29KD-D (Biskupiej) 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 8KD-L (Pabianickiej) oraz ulicy 29KD-D (Bisku-
piej) z ulic: 8KD-L 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej (Pabianickiej) oraz ulicy 29KD-D 
(Biskupiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach: 8KD-L (Pabianickiej) oraz ulicy 29KD-D (Biskupiej); 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 8KD-L (Pabianickiej) oraz ulicy 
29KD-D (Biskupiej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1; 

 
8. Dla terenu oznaczonego symbolem 11MN ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 2 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 30%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
50%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 0,7; 
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d) maksymalna wysokoċć zabudowy -11m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne w odległoċciach: 4,0m od linii rozgraniczającej 
ulicy 36KD-D (Bakaliowej), 3,0m od linii rozgraniczającej ulicy 12KD-L (Jordanow-
skiej) oraz obowiązujące od ulicy 34KD-D (Osada Ojów) - zgodnie z rysunkiem 
planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) obowiązują ustalenia § 4 ust. 2 pkt 3; 
h) dla sytuowania nowo wznoszonych budynków obowiązują ustalenia § 10 ust. 1 
pkt 1 do 5 oraz ust. 2 i 3; 
i) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
j) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
k) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-
plastycznych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4 a ponadto 
obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 13c przy granicy z ulicą 8KD - L (Pabianicką); 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-5; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren działek z 
ulic: 36KD-D (Bakaliowej), 12KD-L (Jordanowskiej) i 34KD - D (Osada Ojców); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulicy 36KD-D (Bakaliowej) i 34KD-D 
(Osada Ojców); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulicy 36KD-D (Bakaliowej) i 34KD-D 
(Osada Ojców); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicy 36KD-D (Bakaliowej) i 34KD-D (Osada Ojców); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulicy 36KD-D (Bakaliowej) i 34KD-D 
(Osada Ojców); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w ulicy 
36KD-D (Bakaliowej) i 34KD-D (Osada Ojców); 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulicy 36KD-D (Bakaliowej) i 34KD-D 
(Osada Ojców); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
9. Dla terenu oznaczonego symbolem 12MN ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 2 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
35%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 0,9; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy -11m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne od ulicy 13KD-L (Czechowickiej) - zgodnie z 
rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
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g) ustala sić minimalną szerokoċć frontu działek: 
- dla zabudowy szeregowej 6,0m; 
- dla zabudowy bličniaczej 10,0m; 
h) nie dopuszcza sić realizacji wolnostojących garaďy, zespołów garaďowych bu-
dynków gospodarczych; 
i) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
j) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
k) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-
plastycznych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1 i 5; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulicy: 
13KD-L (Czechowickiej); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulicy: 13KD-L (Czechowickiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulicy: 13KD-L (Czechowickiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicy: 13KD-L (Czechowickiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulicy: 13KD-L (Czechowickiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w ulicy: 
13KD-L (Czechowickiej); 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulicy: 13KD-L (Czechowickiej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
§ 18. Ustalenia dla terenów MN/MW (od 13MN/MW do 28MN/MW oraz 35MN/MW, 36MN/MW, 

39MN/MW, 40MN/MW, a takďe od 43MN/MW do 45MN/MW i 65MN/MW): 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 13MN/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu 
domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkaĉ 
zgodnie z § 4 ust. 3. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
35%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,5; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 12m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne w linii rozgraniczającej ulicy 15KD-D (Borem-
lowskiej) - zgodnie z rysunkiem planu oraz według §  5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 
pkt 5; 
g) ustala sić, ďe zabudowa wielorodzinna w typie kamieniczek moďe być realizo-
wana w północnej czćċci terenu; 
h) nie dopuszcza sić realizacji wolnostojących garaďy, zespołów garaďowych  
i budynków gospodarczych oraz usługowych; 
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i) w sytuacji gdy budynek usytuowany jest szczytem do ulicy, zakazuje sić realiza-
cji szczytu bez otworów okiennych lub drzwiowych; 
j) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
k) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
l) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-
plastycznych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady scalania i podziału nieruchomoċci zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren ziałek z 
ulic: 5KD-L (Ďółkiewskiego) i 15KD-D (Boremlowskiej); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic 5KD-L (Ďółkiewskiego) i 15KD-D 
(Boremlowskiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic 5KD-L (Ďółkiewskiego) i 15KD-D 
(Boremlowskiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulic 5KD-L (Ďółkiewskiego) i 15KD-D (Boremlowskiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic 5KD-L (Ďółkiewskiego)  
i 15KD-D (Boremlowskiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej); 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic 5KD-L (Ďółkiewskiego)  
i 15KD-D (Boremlowskiej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
2. Dla terenu oznaczonego symbolem 14MN/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu 
domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkaĉ 
zgodnie z § 4 ust. 3. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
35%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 0,9; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 12m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne od ulic: 17KD-D (Trembowelskiej) i 22KD-D 
(Biłgorajskiej) - zgodnie z rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 
pkt 5; 
g) obowiązuje ustalenie § 7 ust. 3; 
h) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
i) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 
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3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-
plastycznych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4; 
c) ustala sić ochronć konserwatorską zgodnie z § 7 ust. 4,5; 
d) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
e) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-5; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulic: 
17KD-D (Trembowelskiej) i 22KD-D (Biłgorajskiej); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 17KD-D (Trembowelskiej)  
i 22KD-D (Biłgorajskiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 17KD-D 
(Trembowelskiej) i 22KD-D (Biłgorajskiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej ogólnospławnej w ulicach: 17KD-D (Trembowelskiej) i 22KD-D 
(Biłgorajskiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic: 17KD-D 
(Trembowelskiej) i 22KD-D (Biłgorajskiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach: 3KD-Z (Szaserów), 18KD-D (Osowskiej) oraz 17KD-D (Trembowelskiej)  
i 22KD-D (Biłgorajskiej) oraz dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową 
typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 3KD-Z (Szaserów), 18KD-D 
(Osowskiej) oraz 17KD-D (Trembowelskiej) i 22KD-D (Biłgorajskiej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z §  15 ust. 1 pkt 1; 

 
3. Dla terenu oznaczonego symbolem 15MN/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu 
domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkaĉ 
zgodnie z § 4 ust. 3. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

Ustala sić zasićg strefy ochrony konserwatorskiej: 
a) strefa ochrony wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 
oznaczona na rysunku planu symbolem KZ-C1 - obejmująca czćċć zabudowy 
wzdłuď ulicy Hetmaĉskiej na której terenie znajdują sić zabytki wpisane do GEZ: 
kamienice nr 9, 11 i 21 oraz obiekty o wartoċciach kulturowych: dom nr 15 i ka-
mienice nr 19 i 23; 
b) ustala sić utrzymanie obecnej funkcji terenu, rozplanowania parceli i historycz-
nej linii zabudowy oraz zachowanie, utrzymanie i konserwacjć zabytków i innych 
obiektów o wartoċciach kulturowych bez naruszenia ich wartoċci kulturowych 
zgodnie z ustaleniem § 7 ust. 1 pkt 3 a,b,c; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) dla kamienicy przy ul. Hetmaĉskiej 9: 
- ustala sić utrzymanie obecnej funkcji; 
- zakazuje sić zmiany dyspozycji elewacji, zmiany bryły dachu, docieplania i sza-
lowania elewacji; 
- nakazuje sić zachowanie w niszy elewacji figurki Matki Boskiej; 
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b) dla kamienicy przy ul. Hetmaĉskiej 11: 
- ustala sić utrzymanie obecnej funkcji; 
- zakazuje sić zmiany dyspozycji elewacji, zmiany bryły dachu, docieplania i sza-
lowania elewacji; 
- nakazuje sić zachowanie oryginalnego ogrodzenia z bramą wjazdową od strony 
ulicy Hetmaĉskiej oraz zachowanie w niszy elewacji figurki Matki Boskiej; 
c) dla kamienicy przy ul. Hetmaĉskiej 21: 
- ustala sić utrzymanie obecnej funkcji; 
- zakazuje sić zmiany dyspozycji elewacji, zmiany bryły dachu, docieplania, tyn-
kowania i szalowania elewacji; 
d) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-
plastycznych - według § 5 ust. 4; 
e) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4; 
f) w strefie ochrony układu urbanistycznego obowiązują ustalenia § 7  
ust. 2, 3, 4, 5; 
g) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren działek  
z ulicy 16KD-D (Hetmaĉskiej); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulicy 16KD-D (Hetmaĉskiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulicy 16KD-D (Hetmaĉskiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicy 16KD-D (Hetmaĉskiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulicy 16KD-D (Hetmaĉskiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w ulicy 
16KD-D (Hetmaĉskiej); 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulicy 16KD-D (Hetmaĉskiej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z §  15 ust. 1 pkt 1; 

 
4. Dla terenu oznaczonego symbolem 16MN/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu 
domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkaĉ 
zgodnie z § 4 ust. 3. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 30%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
50%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 0,7; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 12m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne w liniach rozgraniczających ulic: 17KD-D 
(Trembowelskiej) oraz w odległoċci 5,0m od linii rozgraniczającej ulicy 15A (Po-
kuckiej) - zgodnie z rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) dla sytuowania nowo wznoszonych budynków obowiązują ustalenia § 10 ust. 1-
3; 
h) ustala sić zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej zgodnie z § 5 ust. 2 
pkt 11: 
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i) w sytuacji, gdy budynek usytuowany jest szczytem do ulicy, zakazuje sić realiza-
cji szczytu bez otworów okiennych lub drzwiowych; 
j) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
k) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
1) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) Dla kamienicy przy ul. Hetmaĉskiej 8: 
- ustala sić utrzymanie obecnej funkcji; 
- zakazuje sić zmiany dyspozycji elewacji, zmiany bryły dachu, docieplania i sza-
lowania elewacji; 
- nakazuje sić zachowanie w niszy elewacji figurki Matki Boskiej; 
b) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-
plastycznych - według § 5 ust. 4; 
c) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4; 
d) ustala sić ochronć konserwatorską zgodnie z § 7 ust. 2 i ust. 4 pkt 1-4; 
e) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
f) zasady scalania i podziału nieruchomoċci zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1-5; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren działek  
z ulic otaczających; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 16KD-D (Hetmaĉskiej) i 17KD-D 
(Trembowelskiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 16KD-D (Hetmaĉskiej) i 17KD-D 
(Trembowelskiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 16KD-D (Hetmaĉskiej) i 17KD-D (Trembowel-
skiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulicach: 16KD-D (Hetmaĉskiej)  
i 17KD-D (Trembowelskiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 16KD-D (Hetmaĉskiej)  
i 17KD-D (Trembowelskiej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z §  15 ust. 1 pkt 1; 

 
5. Dla terenu oznaczonego symbolem 17MN/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu 
domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkaĉ 
zgodnie z § 4 ust. 3. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 60%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
25%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,6; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 16m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
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f) linie zabudowy: nieprzekraczalne od strony ulicy 4KD-L (Szaserów) i obowiązu-
jące od ulic: 25KD-D (Beskidzkiej) i 23KD-D (Wiarusów) - zgodnie z rysunkiem 
planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) ustala sić, ďe na działkach połoďonych wzdłuď ulicy 4KD-L (Szaserów) moďe być 
realizowana zabudowa wielorodzinna w typie kamieniczek, natomiast na działkach 
połoďonych przy ulicy 23KD-D (Wiarusów) moďe być realizowana zabudowa wol-
nostojąca lub bličniacza; 
h) dopuszcza sić lokalizacjć usług hotelarsko - gastronomicznyeh na dz. ew. 27/4, 
27/5, 27/6 i 30/4 obrćbu 3-04-15; 
i) nie dopuszcza sić realizacji wolnostojących garaďy, zespołów garaďowych  
i budynków gospodarczych oraz usługowych; 
j) w sytuacji, gdy budynek usytuowany jest szczytem do ulicy, zakazuje sić realiza-
cji szczytu bez otworów okiennych lub drzwiowych; 
k) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
l) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
m) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-
plastycznych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4 oraz dla 
działek połoďonych w zachodniej czćċci terenu obowiązują ustalenia § 11 ust. 1  
pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady scalania i podziału nieruchomoċci zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1-5; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulicy 
23KD-D (Wiarusów) dla działek połoďonych od strony południowej i z ulicy 4KD-L 
(Szaserów) dla działek połoďonych po stronie północnej oraz 25KD-D; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 4KD-L (Szaserów) dla działek 
połoďonych po stronie północnej i 23KD-D (Wiarusów) dla działek połoďonych na 
południu; 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 4KD-L (Szaserów) dla działek 
połoďonych po stronie północnej i 23KD-D (Wiarusów) dla działek połoďonych na 
południu; 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 4KD-L (Szaserów) dla działek połoďonych po 
stronie północnej i 23KD-D (Wiarusów) dla działek połoďonych na południu; 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulicach: 4KD-L (Szaserów) dla 
działek połoďonych po stronie północnej i 23KD-D (Wiarusów) dla działek połoďo-
nych na południu; 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 4KD-L (Szaserów) dla działek 
połoďonych po stronie północnej i 23KD-D (Wiarusów) dla działek połoďonych na 
południu; 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 201 – 45482 – Poz. 5771 
 
6. Dla terenu oznaczonego symbolem 18MN/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu 
domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkaĉ 
zgodnie z § 4 ust. 3. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 60%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
25%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,6; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 16m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy obowiązujące od ulic: 23KD-D (Wiarusów), 25KD-D (Beskidzkiej) 
i 27KD-D (Koprzywiaĉskiej) oraz nieprzekraczalne od 4KD-L (Szaserów) - zgodnie z 
rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) ustala sić, ďe na działkach połoďonych wzdłuď ulicy 4KD-L (Szaserów) moďe być 
realizowana zabudowa wielorodzinna w typie kamieniczek, natomiast na działkach 
połoďonych przy ulicy 23KD-D (Wiarusów) moďe być realizowana zabudowa wol-
nostojąca lub bličniacza; 
h) nie dopuszcza sić realizacji wolnostojących garaďy, zespołów garaďowych i 
budynków gospodarczych oraz usługowych; 
i) w sytuacji, gdy budynek usytuowany jest szczytem do ulicy, zakazuje sić realiza-
cji szczytu bez otworów okiennych lub drzwiowych, 
j) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
k) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
l) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-
plastycznych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady scalania i podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-5; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulic: 
4KD-L (Szaserów), 23KD-D (Wiarusów) oraz 25KD-D i 27KD-D; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 4KD-L (Szaserów) i 23KD-D (Wia-
rusów); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 4KD-L (Szaserów) i 23KD-D (Wia-
rusów); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 4KD-L (Szaserów) i 23KD-D (Wiarusów); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic: 4KD-L (Szaserów) i 23KD-D 
(Wiarusów); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach: 4KD-L (Szaserów) i 23KD-D (Wiarusów) oraz dopuszcza sić stacjć transfor-
matorową wnćtrzową typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 4KD-L (Szaserów) i 23KD-D 
(Wiarusów); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 201 – 45483 – Poz. 5771 
 
7. Dla terenu oznaczonego symbolem 19MN/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu 
domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkaĉ 
zgodnie z §4 ust. 3. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
35%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,5; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 16m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy: nieprzekraczalne od ulicy 23KD-D (Wiarusów) i obowiązujące od 
strony ulic: 26KD-D (Liwieckiej), 27KD-D (Koprzywiaĉskiej) i 6KD-L (Sztabowej) - 
zgodnie z rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 
g) ustala sić zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 
- obowiązek realizacji dachu spadzistego; 
- w sytuacji, gdy budynek usytuowany jest szczytem do ulicy, zakazuje sić realiza-
cji szczytu bez otworów okiennych lub drzwiowych; 
h) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
i) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-
plastycznych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady scalania i podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-5; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, zakaz wjazdu z ulicy 
23KD-D (Wiarusów); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic 6KD-L (Sztabowej), 26KD-D (Li-
wieckiej), 27KD-D (Koprzywiaĉskiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic 6KD-L (Sztabowej), 26KD-D (Li-
wieckiej), 27KD-D (Koprzywiaĉskiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach 6KD-L (Sztabowej), 26KD-D (Liwieckiej), 27KD-D 
(Koprzywiaĉskiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulicach 6KD-L (Sztabowej), 
26KD-D (Liwieckiej), 27KD-D (Koprzywiaĉskiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic 6KD-L (Sztabowej), 26KD-D 
(Liwieckiej), 27KD-D (Koprzywiaĉskiej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 201 – 45484 – Poz. 5771 
 
8. Dla terenu oznaczonego symbolem 20MN/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu 
domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkaĉ 
zgodnie z § 4 ust. 3. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
35%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,5; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 16m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy obowiązujące od strony otaczających ulic - zgodnie z rysunkiem 
planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) ustala sić, ďe zabudowa wielorodzinna w typie kamieniczek moďe być realizo-
wana w północnej czćċci terenu 
h) nie dopuszcza sić realizacji wolnostojących garaďy, zespołów garaďowych i 
budynków gospodarczych oraz usługowych; 
i) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
j) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
k) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-
plastycznych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady scalania i podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-5; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren działek z 
ulic otaczających: 6KD-L (Sztabowej), 10KD-L (Olszynki Grochowskiej), 27KD-D 
(Koprzywiaĉskiej); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu 
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 6KD-L (Sztabowej), 10KD-L (Ol-
szynki Grochowskiej), 27KD-D (Koprzywiaĉskiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 6KD-L (Sztabowej), 10KD-L (Ol-
szynki Grochowskiej), 27KD-D (Koprzywiaĉskiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 6KD-L (Sztabowej), 10KD-L (Olszynki Grochow-
skiej), 27KD-D (Koprzywiaĉskiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic: 6KD-L (Sztabowej), 10KD-L 
(Olszynki Grochowskiej), 27KD-D (Koprzywiaĉskiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 6KD-L (Sztabowej), 10KD-L 
(Olszynki Grochowskiej), 27KD-D (Koprzywiaĉskiej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 201 – 45485 – Poz. 5771 
 
9. Dla terenu oznaczonego symbolem 21MN/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu 
domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkaĉ 
zgodnie z § 4 ust. 3. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
35%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,5; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 16m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne od ulic: Podolskiej, 6KD-L (Sztabowej) i 28KD-D 
(Łysogórskiej) zgodnie z rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 
pkt 5; 
g) zakazuje sić realizacji odrćbnych budynków gospodarczych i garaďowych; 
h) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
i) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) dla domu przy ul. Łysogórskiej 8: 
- ustala sić utrzymanie obecnej funkcji; 
- zakazuje sić zmiany dyspozycji elewacji, zmiany bryły dachu i szalowania elewa-
cji; 
b) dla willi przy ul. Podolskiej 12: 
- ustala sić utrzymanie obecnej funkcji; 
- zakazuje sić usuwania z elewacji budynku tablicy pamiątkowej; 
- nakazuje sić zachowanie na posesji budynku wartoċciowego drzewa wskazane-
go na rysunku planu; 
- dopuszcza sić montaď na budynku lub w jego sąsiedztwie urządzeĉ systemu 
informacji historycznej; 
c) dla obiektów wymienionych w pkt 3 a i b ustala sić objćcie ochroną 
konserwatorską zgodnie z § 7 ust. 3 i 4; 
d) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-
plastycznych - według § 5 ust. 4; 
e) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4 a ponadto 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
f) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
g) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-5; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulicy 
28KD-D (Łysogórskiej) i 6KD-L (Sztabowej) oraz 25KD-D; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w §14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: Podolskiej i 6KD-L (Sztabowej) 
oraz 28KD-D; 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: Podolskiej i 6KD-L (Sztabowej) 
oraz 28KD-D; 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: Podolskiej i 6KD-L (Sztabowej) oraz 28KD-D; 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulicach: Podolskiej i 6KD-L (Szta-
bowej) oraz 28KD-D; 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach: Podolskiej i 6KD-L (Sztabowej) oraz 28KD-D, a takďe dopuszcza sić stacjć 
transformatorową wnćtrzową typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: Podolskiej i 6KD-L (Sztabowej) 
oraz 28KD-D; 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
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- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
10. Dla terenu oznaczonego symbolem 22MN/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu 
domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkaĉ 
zgodnie z § 4 ust. 3. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 55%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
30%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,5; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 16m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne od ulic: 42KD-D i 14KD-L (Styrskiej) - zgodnie z 
rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) ustala sić utrzymanie istniejącej zabudowy od strony ulicy 14KD-L (Styrskiej) 
oraz jej uzupełnienie zespołem budynków mieszkaniowych jednorodzinnych w 
układzie szeregowym zlokalizowanych pomićdzy istniejącymi zespołami budyn-
ków szeregowych, z warunkiem zharmonizowania formy architektonicznej tych 
zespołów; 
h) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
i) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-
plastycznych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-5; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulic: 
14KD-L (Styrskiej), 26KD-D (Liwieckiej) i 42KD-D oraz 25KD-D; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 14KD-L (Styrskiej), 26KD-D (Li-
wieckiej) i 25KD-D (Beskidzkiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 14KD-L (Styrskiej), 26KD-D (Li-
wieckiej) i 25KD-D (Beskidzkiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 14KD-L (Styrskiej), 26KD-D (Liwieckiej) i 25KD-D 
(Beskidzkiej); 
-zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic: 14KD-L (Styrskiej), 26KD-D 
(Liwieckiej) i 25KD-D (Beskidzkiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach 14KD-L (Styrskiej), 26KD-D (Liwieckiej) i 25KD-D (Beskidzkiej) oraz dopuszcza 
sić stacjć transformatorową wnćtrzową typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 14KD-L (Styrskiej), 26KD-D 
(Liwieckiej) i 25KD-D (Beskidzkiej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2 
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c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 

11. Dla terenu oznaczonego symbolem 23MN/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu 
domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkaĉ 
zgodnie z § 4 ust. 3. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 60%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
25%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,6; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 16m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne od strony otaczających ulic - zgodnie z rysun-
kiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) nie dopuszcza sić realizacji wolnostojących garaďy, zespołów garaďowych  
i budynków gospodarczych oraz usługowych; 
h) w sytuacji, gdy budynek usytuowany jest szczytem do ulicy, zakazuje sić reali-
zacji szczytu bez otworów okiennych lub drzwiowych; 
i) dla sytuowania nowo wznoszonych budynków obowiązują ustalenia § 10  
ust. 1-3; 
j) ustala sić zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgod-
nie z § 5 ust. 2 pkt 11: 
k) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
l) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
m) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-
plastycznych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4 a ponadto 
obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 7, ust. 3 pkt 3 i 4 oraz § 10 ust. 3; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady scalania i podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-5; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren działek  
z ulic otaczających: 14KD-L (Styrskiej), 26KD-D (Liwieckiej) i 27KD-D (Koprzywiaĉ-
ska); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 14KD-L (Styrskiej), 26KD-D (Li-
wieckiej) i 27KD-D (Koprzywiaĉskiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 14KD-L (Styrskiej), 26KD-D (Li-
wieckiej) i 27KD-D (Koprzywiaĉskiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 14KD-L (Styrskiej), 26KD-D (Liwieckiej) i 27KD-D 
(Koprzywiaĉskiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic: 14KD-L (Styrskiej), 26KD-D 
(Liwieckiej) i 27KD-D (Koprzywiaĉskiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 14KD-L (Styrskiej), 26KD-D 
(Liwieckiej) i 27KD-D (Koprzywiaĉskiej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
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- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
12. Dla terenu oznaczonego symbolem 24MN/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu 
domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkaĉ 
zgodnie z §4 ust. 3. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
35%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,5; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 12m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne od strony otaczających ulic - zgodnie z rysun-
kiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) ustala sić, ďe zabudowa wielorodzinna w typie kamieniczek moďe być realizo-
wana w północnej czćċci terenu; 
h) nie dopuszcza sić realizacji wolnostojących garaďy, zespołów garaďowych  
i budynków gospodarczych oraz usługowych; 
i) w sytuacji, gdy budynek usytuowany jest szczytem do ulicy, zakazuje sić realiza-
cji szczytu bez otworów okiennych lub drzwiowych; 
j) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
k) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
l) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-
plastycznych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady scalania i podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-5; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren działek  
z ulic otaczających: 27KD-D (Koprzywiaĉskiej) i 10KD-L (Olszynki Grochowskiej); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 14KD-L (Styrskiej), 10KD-L (Ol-
szynki Grochowskiej), 27KD-D (Koprzywiaĉskiej) i 6KD-L (Sztabowej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 14KD-L (Styrskiej), 10KD-L (Ol-
szynki Grochowskiej), 27KD-D (Koprzywiaĉskiej) i 6KD-L (Sztabowej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 14KD-L (Styrskiej), 10KD-L (Olszynki Grochow-
skiej), 27KD-D (Koprzywiaĉskiej) i 6KD-L (Sztabowej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic: 14KD-L (Styrskiej), 10KD-L 
(Olszynki Grochowskiej), 27KD-D (Koprzywiaĉskiej) i 6KD-L (Sztabowej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej; 
-obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 14KD-L (Styrskiej), 10KD-L 
(Olszynki Grochowskiej), 27KD-D (Koprzywiaĉskiej) i 6KD-L (Sztabowej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2 
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c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
13. Dla terenu oznaczonego symbolem 25MN/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu 
domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkaĉ 
zgodnie z § 4 ust. 3. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
35%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,5; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 12m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne od strony otaczających ulic - 
zgodnie z rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) ustala sić, ďe zabudowa wielorodzinna w typie kamieniczek moďe być realizo-
wana w północnej czćċci terenu; 
h) nie dopuszcza sić realizacji wolnostojących garaďy, zespołów garaďowych  
i budynków gospodarczych oraz usługowych; 
i) w sytuacji, gdy budynek usytuowany jest szczytem do ulicy, zakazuje sić realiza-
cji szczytu bez otworów okiennych lub drzwiowych; 
j) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
k) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
l) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady scalania i podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-5; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren działek  
z ulic otaczających: 8KD-L (Pabianickiej) 33KD-D (Gorzelniczej), 30KD-D (Roďnow-
skiej) i 32KD-D (Ludwisarskiej); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 8KD-L (Pabianickiej) 33KD-D 
(Gorzelni czej), 30KD-D (Roďnowskiej) i 32KD-D(Ludwisarskiej); w ciepło z miejskiej 
sieci ciepłowniczej od ulic: 8KD-L (Pabianickiej) 33KD-D (Gorzelni czej), 30KD-D 
(Roďnowskiej) i 32KD-D (Ludwisarskiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 8KD-L (Pabianickiej) 33KD-D (Gorzelniczej), 
30KD-D (Roďnowskiej) i 32KD-D (Ludwisarskiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic: 8KD-L (Pabianickiej) 33KD-D 
(Gorzelniczej), 30KD-D (Roďnowskiej) i 32KD-D (Ludwisarskiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 8KD-L (Pabianickiej) 33KD-D 
(Gorzelniczej), 30KD-D (Roďnowskiej) i 32KD-D (Ludwisarskiej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2 
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c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
14. Dla terenu oznaczonego symbolem 26MN/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu 
domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkaĉ 
zgodnie z § 4 ust. 3. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
25%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,5; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 12m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne i obowiązujące od strony otaczających ulic - 
zgodnie z rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) ustala sić, ďe zabudowa wielorodzinna w typie kamieniczek moďe być realizo-
wana w północnej czćċci terenu; 
h) dopuszcza sić kontynuacjć istniejących funkcji usługowych z wykluczeniem 
usług uciąďliwych według § 2 ust. 1 pkt 31; 
i) dopuszcza sić usługi hotelowe na działce ew. nr 157 z obrćbu 3-07-13; 
j) nie dopuszcza sić realizacji wolnostojących garaďy, zespołów garaďowych i 
budynków gospodarczych oraz usługowych; 
k) w sytuacji, gdy budynek usytuowany jest szczytem do ulicy, zakazuje sić reali-
zacji szczytu bez otworów okiennych lub drzwiowych; 
l) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
m) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
n) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4 oraz ust. 5; 
c) ustala sić ochronć zgodnie z § 7 ust. 5 pkt 2 oraz 3; 
d) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
e) zasady scalania i podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-5; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według §13 ust. 2-5, wjazd na teren działek  
z ulic otaczających: 8KD-L (Pabianickiej) 47KPJ (Tarnobrzeskiej) i 9KD-L (Naddnie-
przaĉskiej); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 8KD-L (Pabianickiej) 47KPJ (Tar-
nobrzeskiej) i 9KD-L (Naddnieprzaĉskiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 8KD-L (Pabianickiej) 47KPJ (Tar-
nobrzeskiej) i 9KD-L (Naddnieprzaĉskiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 8KD-L (Pabianickiej) 47KPJ (Tarnobrzeskiej)  
i 9KD-L (Naddnieprzaĉskiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic: 8KD-L (Pabianickiej) 47KPJ 
(Tarnobrzeskiej) i 9KD-L (Naddnieprzaĉskiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 8KD-L (Pabianickiej) 47KPJ 
(Tarnobrzeskiej) i 9KD-L (Naddnieprzaĉskiej); 
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b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
15. Dla terenu oznaczonego symbolem 27MN/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu 
domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkaĉ 
zgodnie z § 4 ust. 3. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 45%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
30%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,2; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 12m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne od strony otaczających ulic 9KD-L (Naddnie-
przaĉskiej) na linii rozgraniczającej, 12KD-L (Jordanowskiej) w odległoċci 3,0m od 
l.r. oraz 5,0m od granicy ogrodzenia działki szkolnej (ozn. na rysunku planu sym-
bolem 69UO-p) - zgodnie z rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10  
ust. 1 pkt 5; 
g) ustala sić, ďe zabudowa wielorodzinna w typie kamieniczek moďe być realizo-
wana w północnej czćċci terenu; 
h) nie dopuszcza sić realizacji wolnostojących garaďy, zespołów garaďowych  
i budynków gospodarczych oraz usługowych; 
i) w sytuacji, gdy budynek usytuowany jest szczytem do ulicy, zakazuje sić realiza-
cji szczytu bez otworów okiennych lub drzwiowych; 
j) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
k) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
l) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-
plastycznych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4; 
c) ustala sić ochronć zgodnie z § 7 ust. 5 pkt 1; 
d) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
e) zasady scalania i podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-5; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulic: 
9KD-L (Naddnieprzaĉskiej) i 12KD-L (Jordanowskiej); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w §14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 9KD-L (Naddnieprzaĉskiej)  
i 12KD-L (Jordanowskiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 9KD-L (Naddnieprzaĉskiej)  
i 12KD-L (Jordanowskiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 9KD-L (Naddnieprzaĉskiej) i 12KD-L (Jordanow-
skiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic: 9KD-L (Naddnieprzaĉskiej)  
i 12KD-L (Jordanowskiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej; 
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- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 9KD-L (Naddnieprzaĉskiej)  
i 12KD-L (Jordanowskiej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
16. Dla terenu oznaczonego symbolem 28MN/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu 
domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkaĉ 
zgodnie z § 4 ust. 3. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
30%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 0,9; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 12m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne i obowiązujące od linii rozgraniczających ulic: 
12KD-L (Jordanowskiej), wewnćtrznej (Kiciĉskiego) oraz 3,0m od zachodniej gra-
nicy terenu oznaczonego symbolem 70UO-p - zgodnie z rysunkiem planu oraz 
według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) ustala sić, ďe zabudowa wielorodzinna w typie kamieniczek moďe być realizo-
wana w północnej czćċci terenu; 
h) w sytuacji, gdy budynek usytuowany jest szczytem do ulicy, zakazuje sić reali-
zacji szczytu bez otworów okiennych lub drzwiowych 
i) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
j) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
k) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 
l) ustala sić obowiązek urządzenia wewnćtrznego ciągu pieszo-jezdnego według 
przebiegu oznaczonego graficznie na rysunku planu; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) dla domu przy ul. Bakaliowej 4: 
- ustala sić utrzymanie obecnej funkcji oraz dopuszczenie usług nieuciąďliwych; 
- zakazuje sić zmiany dyspozycji elewacji, zmiany bryły dachu, usuwania z elewa-
cji tablicy pamiątkowej; 
- dopuszcza sić montaď na budynku lub w jego sąsiedztwie urządzeĉ systemu 
informacji historycznej; 
b) dla kamienicy przy ul. Bakaliowej 6: 
- ustala sić utrzymanie obecnej funkcji; 
- zakazuje sić zmiany dyspozycji elewacji, zmiany bryły dachu, docieplania i sza-
lowania elewacji; 
c) dla obiektów wymienionych w pkt. 3 a i b ustala sić objćcie ochroną konserwa-
torską zgodnie z § 7 ust. 3; 
d) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-
plastycznych - według § 5 ust. 4; 
e) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4; 
f) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
g) zasady scalania i podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-5; 
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4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren działek  
z ulic 36KD-D (Bakaliowej), 12KD-L (Jordanowskiej) oraz wewnćtrzna (Kiciĉskie-
go); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 12KD-L (Jordanowskiej), 36KD-D 
(Bakaliowej) i wewnćtrzna (Kiciĉskiego); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 12KD-L (Jordanowskiej), 36KD-D 
(Bakaliowej) i wewnćtrzna (Kiciĉskiego); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 12KD-L (Jordanowskiej), 36KD-D (Bakaliowej)  
i wewnćtrzna (Kiciĉskiego); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic: 12KD-L (Jordanowskiej), 
36KD-D (Bakaliowej) i wewnćtrzna (Kiciĉskiego); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach: 12KD-L (Jordanowskiej), 36KD-D (Bakaliowej) i wewnćtrzna (Kiciĉskiego); 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 12KD-L (Jordanowskiej), 
36KD-D (Bakaliowej) i wewnćtrzna (Kiciĉskiego); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
17. Dla terenu oznaczonego symbolem 35MN/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu 
domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkaĉ 
zgodnie z § 4 ust. 3. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
35%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,5; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 14m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne od ulic: 24KD-D (Zapałczanej), 23KD-D (Wiaru-
sów), 25KD-D (Beskidzkiej) i 6KD-L (Sztabowej) - zgodnie z rysunkiem planu oraz 
według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
h) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
i) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 a ponadto obowiązują 
ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według §13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulic: 
24KD-D (Zapałczanej), 23KD-D (Wiarusów), 25KD-D (Beskidzkiej) i 6KD-L (Sztabo-
wej); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 
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5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 24KD-D (Zapałczanej), 23KD-D 
(Wiarusów), 25KD-D (Beskidzkiej) i 6KD-L (Sztabowej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 24KD-D (Zapałczanej), 23KD-D 
(Wiarusów), 25KD-D (Beskidzkiej) i 6KD-L (Sztabowej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 24KD-D (Zapałczanej), 23KD-D (Wiarusów), 
25KD-D (Beskidzkiej) i 6KD-L (Sztabowej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic: 24KD-D (Zapałczanej), 23KD-D 
(Wiarusów), 25KD-D (Beskidzkiej) i 6KD-L (Sztabowej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach: 24KD-D (Zapałczanej), 23KD-D (Wiarusów), 25KD-D (Beskidzkiej) i 6KD-L 
(Sztabowej) oraz dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową typu miej-
skiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 24KD-D (Zapałczanej), 23KD-D 
(Wiarusów), 25KD-D (Beskidzkiej) i 6KD-L (Sztabowej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
18. Dla terenu oznaczonego symbolem 36MN/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu 
domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkaĉ 
zgodnie z § 4 ust. 3. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
40%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,5; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 12m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne od ulic: 25KD-D (Beskidzkiej), 23KD-D (Wiaru-
sów) i 26KD-D (Liwieckiej) - zgodnie z rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2  
pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
h) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
i) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 a ponadto obowiązują 
ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, zakaz wjazdu z ulicy 
23KD-D (Wiarusów); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic 25KD- D (Beskidzkiej) i 26KD- D 
(Liwieckiej) i 23KD-D (Wiarusów); 
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- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic 25KD- D (Beskidzkiej) i 26KD- D 
(Liwieckiej) i 23KD-D (Wiarusów); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej ogólnospławnej w ulicach 25KD- D (Beskidzkiej) i 26KD- D (Liwiec-
kiej) i 23KD-D (Wiarusów); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulicach 25KD- D (Beskidzkiej)  
i 26KD- D (Liwieckiej) i 23KD-D (Wiarusów); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach 25KD- D (Beskidzkiej) i 26KD- D (Liwieckiej) i 23KD-D (Wiarusów); 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic 25KD- D (Beskidzkiej) i 26KD- D 
(Liwieckiej) i 23KD-D (Wiarusów); 
b) dopuszcza sić 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

zgodnie z §15 ust. l pkt.l i 2; 
 

 
19. Dla terenu oznaczonego symbolem 39MN/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu 
domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkaĉ 
zgodnie z § 4 ust. 3. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
30%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 0,9; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 12m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy: a) obowiązujące od ulic: 35KD-D (Zawierciaĉskiej), b) nieprze-
kraczalne od ulicy 13KD-L (Czechowickiej) i 34KD-D (Osada Ojców) - zgodnie  
z rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) w pierzei ulicy 35KD-D (Zawierciaĉskiej) dopuszcza sić zabudowć mieszkanio-
wą wielorodzinną w typie kamieniczek z usługami w parterach budynków zgodnie 
z § 2 ust. 1 pkt 32 z zastrzeďeniem ustalenia § 5 ust. 2 pkt 8; 
h) dopuszcza sić remonty i rozbudowć istniejących garaďy oraz realizacjć wolno-
stojących garaďy i budynków gospodarczych; 
i) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
j) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
k) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 a ponadto obowiązują 
ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulic: 
35KD-D (Zawierciaĉskiej), 34KD-D (Osada Ojców) i 13KD-L (Czechowickiej); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 
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5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 35KD-D (Zawierciaĉskiej),  
34KD-D (Osada Ojców) i 13KD-L (Czechowickiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 35KD-D (Zawierciaĉskiej), 34KD-D 
(Osada Ojców) i 13KD-L (Czechowickiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 35KD-D (Zawierciaĉskiej), 34KD-D (Osada Oj-
ców) i 13KD-L (Czechowickiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic: 35KD-D (Zawierciaĉskiej), 
34KD-D (Osada Ojców) i 13KD-L (Czechowickiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach: 35KD-D (Zawierciaĉskiej), 34KD-D (Osada Ojców) i 13KD-L (Czechowickiej) 
oraz dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 35KD-D (Zawierciaĉskiej), 
34KD-D (Osada Ojców) i 13KD-L (Czechowickiej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
20. Dla terenu oznaczonego symbolem 40MN/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu 
domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkaĉ 
zgodnie z § 4 ust. 3. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
30%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 0.9; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 12m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy: a) obowiązujące od ulicy 36KD-D (Bakaliowej) oraz w północ-
nym fragmencie ulicy 34KD-D (Osada Ojców), b) nieprzekraczalne od ulic: 34KD-D 
(Osada Ojców) i 12KD-L (Jordanowskiej) - zgodnie z rysunkiem planu oraz według 
§ 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) w pierzei ulic: 34KD-D (Osada Ojców) i 36KD-D (Bakaliowej) dopuszcza sić 
zabudowć mieszkaniową wielorodzinną w typie kamieniczek z usługami w parte-
rach budynków zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 32 z zastrzeďeniem ustalenia § 5 
ust. 2 pkt 8; 
h) dopuszcza sić podział dz. ewid. nr 132/2 z obrćbu 3-07-13 na dwie działki (po 
ok.765m2) oraz wybudowanie kamieniczki (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 27) na kaďdej  
z nich; 
i) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
j) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
k) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-
plastycznych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 a ponadto obowiązują 
ustalenia § 5 ust. 2 pkt6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 
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4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 36KD-D (Bakaliowej), 34KD-D 
(Osada Ojców) i 12KD-L (Jordanowskiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 36KD-D (Bakaliowej), 34KD-D 
(Osada Ojców) i 12KD-L (Jordanowskiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 36KD-D (Bakaliowej), 34KD-D (Osada Ojców) i 
12KD-L (Jordanowskiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic: 36KD-D (Bakaliowej), 34KD-D 
(Osada Ojców) i 12KD-L (Jordanowskiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach: 36KD-D (Bakaliowej), 34KD-D (Osada Ojców) i 12KD-L (Jordanowskiej) oraz 
dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 36KD-D (Bakaliowej), 34KD-D 
(Osada Ojców) i 12KD-L (Jordanowskiej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
21. Dla terenu oznaczonego symbolem 43MN/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu 
domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkaĉ 
zgodnie z § 4 ust. 3. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
30%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 0,9; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 12m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne od strony otaczających ulic - zgodnie z rysun-
kiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5 oraz obowiązującą w 
pierzei 9KD-L (Naddnieprzaĉskiej); 
g) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
h) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
i) w pierzei ulicy 9KD-L (Nadnieprzaĉskiej) dopuszcza sić zabudowć mieszkaniową 
wielorodzinną w typie kamieniczek z usługami w parterach budynków zgodnie  
z § 2 ust. 1 pkt 32 z zastrzeďeniem ustalenia § 5 ust. 2 pkt 8; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 1 pkt 3 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 i ust. 5 pkt 1-4 a 
ponadto obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 
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4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulic: 
9KD-L (Naddnieprzaĉskiej), 38KD-D (Jordanowskiej), 39KD-L (Kresowej) i 47KPJ 
(Tarnobrzeskiej); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: - w wodć z 
miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 9KD-L (Naddnieprzaĉskiej), 38KD-D (Jorda-
nowskiej), 47KPJ (Tarnobrzeskiej) i 39KD-L (Kresowej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 9KD-L (Naddnieprzaĉskiej),  
38KD-D (Jordanowskiej), 47KPJ (Tarnobrzeskiej) i 39KD-L (Kresowej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 9KD-L (Naddnieprzaĉskiej), 38KD-D (Jordanow-
skiej), 47KPJ (Tarnobrzeskiej) i 39KD-L (Kresowej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic: 9KD-L (Naddnieprzaĉskiej), 
38KD-D (Jordanowskiej), 47KPJ (Tarnobrzeskiej) i 39KD-L (Kresowej); 
-zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej z ulic: 
9KD-L (Naddnieprzaĉskiej), 38KD-D (Jordanowskiej), 47KPJ (Tarnobrzeskiej)  
i 39KD-L (Kresowej); 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 9KD-L (Naddnieprzaĉskiej), 
38KD-D (Jordanowskiej), 47KPJ (Tarnobrzeskiej) i 39KD-L (Kresowej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
22. Dla terenu oznaczonego symbolem 44MN/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu 
domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkaĉ 
zgodnie z § 4 ust. 3. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki 
budowlanej - 30%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 0,9; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 12m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy obowiązujące od ulic: 8KD-L (Pabianickiej), 30KD-D (Roďnow-
skiej), 11KD-L (Biskupiej) i nieprzekraczalna w ciągu 48KPJ- zgodnie z rysunkiem 
planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5a; 
g) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
h) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
i) dopuszcza sić usługi w parterach budynków dostćpne od ulicy 8KD-L (Pabianic-
kiej) - zgodnie § 2 ust. 1 pkt 32 z zastrzeďeniem § 5 ust. 2 pkt 8; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4 a ponadto 
obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 
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4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulic 
otaczających (30KD-D, 11KD-L, 8KD-L i 48KPJ); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według §13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 30KD-D (Roďnowskiej) i 8KD-L 
(Pabianickiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 30KD-D (Roďnowskiej) i 8KD-L 
(Pabianickiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 30KD-D (Roďnowskiej) i 8KD-L (Pabianickiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulicach: 30KD-D (Roďnowskiej) i 
8KD-L (Pabianickiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach: 30KD-D (Roďnowskiej) i 8KD-L (Pabianickiej) oraz dopuszcza sić stacjć trans-
formatorową wnćtrzową typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulicy 30KD-D (Roďnowskiej) i 8KD-L 
(Pabianickiej) 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
23. Dla terenu oznaczonego symbolem 45MN/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu 
domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkaĉ 
zgodnie z § 4 ust. 3. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
30%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 0,9; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 12m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy: a) obowiązujące od strony ulicy 34KD-D (Osada Ojców) w odle-
głoċci 4,5m od linii rozgraniczającej i na linii rozgraniczającej ulicy 8KD-L (Pabia-
nickiej); b) nieprzekraczalne od strony ulic: 35KD-D (Zawierciaĉskiej) w odległoċci 
6,0 m od jej linii rozgraniczającej oraz 13KD-L (Czechowickiej) - zgodnie z rysun-
kiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) w pierzei ulicy 8KD-L (Pabianickiej) dopuszcza sić zabudowć mieszkaniową 
wielorodzinną w typie kamieniczek z usługami w parterach budynków zgodnie  
z § 2 ust. 1 pkt 32 z zastrzeďeniem § 5 ust. 2 pkt 8; 
h) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
i) elewacje budynków - według § 9 ust. 1 pkt 2a do e; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 3 i 6 oraz pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4 a ponadto 
obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 
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4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulic 
otaczających: 35KD-D (Zawierciaĉskiej), 34KD-D (Osada Ojców), 8KD-L (Pabianic-
kiej) i 13KD-L (Czechowickiej); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 35KD-D (Zawierciaĉskiej),  
34KD-D (Osada Ojców), 8KD-L (Pabianickiej) i 13KD-L (Czechowickiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 35KD-D (Zawierciaĉskiej), 34KD-D 
(Osada Ojców), 8KD-L (Pabianickiej) i 13KD-L (Czechowickiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 35KD-D (Zawierciaĉskiej), 34KD-D (Osada Oj-
ców), 8KD-L (Pabianickiej) i 13KD-L (Czechowickiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic: 35KD-D (Zawierciaĉskiej), 
34KD-D (Osada Ojców), 8KD-L (Pabianickiej) i 13KD-L (Czechowickiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach: 35KD-D (Zawierciaĉskiej), 34KD-D (Osada Ojców), 8KD-L (Pabianickiej) i 
13KD-L (Czechowickiej) oraz dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową 
typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 35KD-D (Zawierciaĉskiej), 
34KD-D (Osada Ojców), 8KD-L (Pabianickiej) i 13KD-L (Czechowickiej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
24. Dla terenu oznaczonego symbolem 65MN/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu 
domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkaĉ 
zgodnie z § 4 ust. 3. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 55%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
30%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,2; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 12m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy - nieprzekraczalne od strony otaczających ulic zgodnie z rysun-
kiem planu 
g) obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 12 i 13 
h) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10 
i) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt7; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 a ponadto obowiązują 
ustalenia § 6 ust. 2 pkt 1; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) obsługa komunikacyjna z otaczających ulic według § 13 ust. 2-5; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 
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5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej z ulicy 7KD-L (Makowskiej), 33KD-D 
(Gorzelniczej) i 32KD-D; 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej z ulicy 7KD-L (Makowskiej) 33KD-D (Go-
rzelniczej) i 32KD-D;  
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych z zastrzeďeniem § 14 ust. 4 
pkt 2, 3 i 4 do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej 7KD-L (Makowskiej) 
33KD-D (Gorzelniczej) i 32KD-D; 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulicy 7KD-L (Makowskiej) 33KD-D 
(Gorzelniczej) i 32KD-D; 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej 7KD-L 
(Makowskiej) 33KD-D (Gorzelniczej) i 32KD-D; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z 7KD-L (Makowskiej) 33KD-D (Go-
rzelniczej) i 32KD-D; 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
§ 19. Ustalenia dla terenów MW (od 29MW do 34MW oraz 37MW i 38MW): 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 29MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

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

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 70%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
25%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,8; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 18m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy: a) obowiązujące od ulicy 3KD-Z (Szaserów), b) nieprzekraczalne 
od ulic 18KD-D (Osowskiej), 5KD-L (Ďółkiewskiego) i 16KD-D (Hetmaĉskiej) - zgod-
nie z rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) dopuszcza sić na dz. ew. 129 i 130 obrćbu 3-04-10 funkcjć usług nieuciąďliwych 
oraz ustala na tych działkach wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy - 70%; 
h) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
i) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4 a ponadto 
obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) obsługa komunikacyjna z otaczających ulic z wykluczeniem 3KD-Z (Szaserów)  
z zastrzeďeniem § 13 ust. 2 pkt 1f; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 5KD-L (Ďółkiewskiego) i 16KD-D 
(Hetmaĉskiej), 3KD-Z (Szaserów), 18KD-D (Osowskiej); 
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- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 5KD-L (Ďółkiewskiego) i 16KD-D 
(Hetmaĉskiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 5KD-L (Ďółkiewskiego) i 16KD-D (Hetmaĉskiej), 
3KD-Z (Szaserów), 18KD-D (Osowskiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic: 5KD-L (Ďółkiewskiego) i 16KD-
D (Hetmaĉskiej) , 3KD-Z (Szaserów), 18KD-D (Osowskiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach: 3KD-Z (Szaserów), 18KD-D (Osowskiej) oraz 5KD-L (Ďółkiewskiego) i 16KD-D 
(Hetmaĉskiej); 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 3KD-Z (Szaserów), 18KD-D 
(Osowskiej) oraz 5KD-L (Ďółkiewskiego) i 16KD-D (Hetmaĉskiej); 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
2. Dla terenu oznaczonego symbolem 30MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 4. 
2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 60%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
25%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,8; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 18m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy: a) nieprzekraczalne od ulic: 17KD-D (Trembowelskiej) i 18KD-D 
(Osowskiej), b) obowiązujące od ulicy 16KD-D (Hetmaĉskiej) zgodnie z rysunkiem 
planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) ustala sić dla zabudowy wielorodzinnej: utrzymanie budynku wielorodzinnego 
w pierzei ulicy 3KD-Z (Szaserów), realizacjć pierzei wzdłuď ulicy 16KD-D (Hetmaĉ-
skiej) oraz przebudowć i rozbudowć parteru budynku w pierzei ulicy 18KD-D 
(Osowskiej); 
h) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
i) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 a ponadto obowiązują 
ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) obsługa komunikacyjna z otaczających ulic z wykluczeniem 3KD-Z (Szaserów) z 
zastrzeďeniem § 13 ust. 2 pkt 1f; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 16KD-D (Hetmaĉskiej) i 17KD-D 
(Trembowelskiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 16KD-D (Hetmaĉskiej) i 17KD-D 
(Trembowelskiej); 
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- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej ogólnospławnej w ulicach: 16KD-D (Hetmaĉskiej) i 17KD-D (Trem-
bowelskiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic: 16KD-D (Hetmaĉskiej)  
i 17KD-D (Trembowelskiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach: 3KD-Z (Szaserów), 18KD-D (Osowskiej) oraz 16KD-D (Hetmaĉskiej) i 17KD-D 
(Trembowelskiej) oraz dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową typu 
miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 3KD-Z (Szaserów), 18KD-D 
(Osowskiej) oraz 16KD-D (Hetmaĉskiej) i 17KD-D (Trembowelskiej); 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
3. Dla terenu oznaczonego symbolem 31MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 4. 
2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 60%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
25%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,8; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 18m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne od ulic: 17KD-D (Trembowelskiej) i 22KD-D 
(Biłgorajskiej) - zgodnie z rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 
pkt 5; 
g) dopuszcza sić utrzymanie budynku wielorodzinnego w pierzei ulicy 3KD-Z 
(Szaserów) 
h) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
i) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 a ponadto obowiązują 
ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) obsługa komunikacyjna z otaczających ulic z wykluczeniem 3KD-Z (Szaserów)  
z zastrzeďeniem § 13 ust. 2 pkt 1f; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 17KD-D (Trembowelskiej),  
22KD-D (Biłgorajskiej) oraz 3KD-Z (Szaserów); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 17KD-D (Trembowelskiej),  
22KD-D (Biłgorajskiej) oraz 3KD-Z (Szaserów); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 17KD-D (Trembowelskiej, 22KD-D (Biłgorajskiej) 
oraz 3KD-Z (Szaserów); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic: 17KD-D (Trembowelskiej), 
22KD-D (Biłgorajskiej) oraz 3KD-Z (Szaserów); 
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- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach: 3KD-Z (Szaserów), 17KD-D (Trembowelskiej) i 22KD-D (Biłgorajskiej) ; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 17KD-D (Trembowelskiej), 
22KD-D (Biłgorajskiej) oraz 3KD-Z (Szaserów); 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
4. Dla terenu oznaczonego symbolem 32MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 4. 
2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 60%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
25%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,8; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 18m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne od ulic: 17KD-D (Trembowelskiej), 18KD-D 
(Osowskiej) i 22KD-D (Biłgorajskiej) - zgodnie z rysunkiem planu oraz według § 5 
ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) dopuszcza sić utrzymanie budynku oraz przebudowć i rozbudowć jego parteru 
w pierzei ulicy 18KD-D (Osowskiej); 
h) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
i) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 a ponadto obowiązują 
ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) obsługa komunikacyjna z otaczających ulic: 17KD-D (Trembowelskiej), 22KD-D 
(Biłgorajskiej); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 17KD-D (Trembowelskiej), 22KD-
D (Biłgorajskiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 17KD-D(Trembowelskiej), 22KD-D 
(Biłgorajskiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 17KD-D (Trembowelskiej), 22KD-D (Biłgoraj-
skiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic: 17KD-D (Trembowelskiej), 
22KD-D (Biłgorajskiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach: 18KD-D (Osowskiej) oraz 17KD-D (Trembowelskiej) i 22KD-D (Biłgorajskiej) 
oraz dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 18KD-D (Osowskiej) oraz 
17KD-D (Trembowelskiej) i 22KD-D (Biłgorajskiej); 
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b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
5. Dla terenu oznaczonego symbolem 33MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 4. 
2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 40%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
40%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,5; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 18m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne od ulic: 18KD-D (Osowskiej), 5KD-L (Ďółkiew-
skiego) i 16KD-D (Hetmaĉskiej) - zgodnie z rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 
pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
h) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
i) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 a ponadto obowiązują 
ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulicy 
5KD-L (Ďółkiewskiego) i 16KD-D (Hetmaĉskiej); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 5KD-L (Ďółkiewskiego) i 16KD-D 
(Hetmaĉskiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulicy 5KD-L (Ďółkiewskiego) i 16KD-D 
(Hetmaĉskiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 5KD-L (Ďółkiewskiego) i 16KD-D (Hetmaĉskiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulicach: 5KD-L (Ďółkiewskiego)  
i 16KD-D (Hetmaĉskiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej z ulic: 
5KD-L (Ďółkiewskiego), i 16KD-D (Hetmaĉskiej) oraz dopuszcza sić stacjć trans-
formatorową wnćtrzową typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 5KD-L (Ďółkiewskiego), i 16KD-
D (Hetmaĉskiej); 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 
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6. Dla terenu oznaczonego symbolem 34MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 4. 
2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 40%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
40%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,5; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 14m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne od ulic: 18KD-D (Osowskiej), 16KD-D (Hetmaĉ-
skiej) i 17KD-D (Trembowelskiej) - zgodnie z rysunkiem planu oraz według § 5  
ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
h) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
i) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 a ponadto obowiązują 
ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5; 
b) zakaz wjazdu z ulicy 18KD-D (Osowskiej); 
c) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 16KD-D (Hetmaĉskiej) i 17KD-D 
(Trembowelskiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 16KD-D (Hetmaĉskiej) i 17KD-D 
(Trembowelskiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 16KD-D (Hetmaĉskiej) i 17KD-D (Trembowel-
skiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulicach: 16KD-D (Hetmaĉskiej)  
i 17KD-D (Trembowelskiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 16KD-D (Hetmaĉskiej) i 17KD-
D (Trembowelskiej); 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
7. Dla terenu oznaczonego symbolem 37MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 4. 
2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 60%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
25%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,8; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 18m; 
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e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne od ulic: 26KD-D (Liwieckiej), 6KD-L (Sztabowej), 
27KD-D (Koprzywiaĉskiej) - zgodnie z rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 
i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
h) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
i) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 a ponadto obowiązują 
ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, zabrania sić wjazdu  
z ulicy 6KD-L (Sztabowej); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w §14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 26KD-D (Liwieckiej), 6KD-L (Szta-
bowej), 27KD-D (Koprzywiaĉskiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 26KD-D (Liwieckiej), 6KD-L (Szta-
bowej), 27KD-D (Koprzywiaĉskiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 26KD-D (Liwieckiej), 6KD-L (Sztabowej), 27KD-D 
(Koprzywiaĉskiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic: 26KD-D (Liwieckiej), 6KD-L 
(Sztabowej), 27KD-D (Koprzywiaĉskiej); 
zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach: 26KD-D (Liwieckiej), 6KD-L (Sztabowej), 27KD-D (Koprzywiaĉskiej) oraz 
dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 26KD-D (Liwieckiej), 6KD-L 
(Sztabowej), 27KD-D (Koprzywiaĉskiej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
8. Dla terenu oznaczonego symbolem 38MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 4. 
2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 20%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
60%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 0,9; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 25m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) ustala sić zachowanie charakterystycznego dla lat 70-tych XX wieku osiedla 
mieszkaniowego wielorodzinnego przy ulicy Biskupiej zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1: 
- zachowanie zagospodarowania osiedla i jego kompozycji przestrzennej oraz 
gabarytów budynków; 
- zachowanie i ochronć towarzyszącej zabudowie cennej zieleni o charakterze 
parkowym; 
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g) zakazuje sić lokalizacji nowych budynków mieszkalnych i usługowych; 
h) zakazuje sić lokalizacji nowych budynków gospodarczych i garaďy; 
i) dopuszcza sić modernizacjć lub wymianć istniejącej zabudowy, bez zwićkszania 
powierzchni zabudowy; 
j) ustala sić zachowanie wartoċciowych drzew pojedynczych i w skupiskach oraz 
ich uzupełnienia nowymi nasadzeniami; 
k) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 3 pkt 4 i pkt 6;  

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1, ust. 4 pkt 1-4 i ust. 5  
a ponadto obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulic: 
11KD-L (Biskupiej) i 31KD-D (Cukrowniczej); 
b) obsługa komunikacyjna osiedla z istniejącej wewnćtrznej drogi pieszo-jezdnej 
oznaczonej graficznie na rysunku planu z wjazdem z ulicy Biskupiej wskazanym na 
rysunku planu; 
c) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7 przy czym ustala sić 
zabezpieczenie potrzeb parkingowych osiedla na terenie 83KDG; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulicy 11KD-L (Biskupiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulicy 11KD-L (Biskupiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicy 11KD-L (Biskupiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulicy 11KD-L (Biskupiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej z ulicy 
11KD-L (Biskupiej) oraz dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową typu 
miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulicy 11KD-L (Biskupiej); 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
§ 20. Ustalenia dla terenów MW(U) : 41MW(U), 42MW(U), 44A MW(U), 46MW(U), 47MW(U) i 

74MW(U): 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 41MW(U) ustala sić: 

 
Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie 
z § 4 ust. 5. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 60%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
25%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej – 2, 2; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 18m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy: a) obowiązujące od ulicy: 3KD-Z (Szaserów), b) nieprzekraczalne 
od ulic: 16KD-D (Hetmaĉskiej) i 19KD-D (Tyċmienickiej) - zgodnie z rysunkiem 
planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
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h) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
i) obowiązują ustalenia § 9 ust. 2 pkt 5, ust. 3 pkt 5 i ust. 6 oraz zastrzeďenie z § 5 
ust. 2 pkt 8; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 3 i 6 oraz pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4 a ponadto 
obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulic: 
16KD-D (Hetmaĉskiej) i 19KD-D (Tyċmienickiej) oraz drogi wewnćtrznej jednokie-
runkowej wytworzonej w 6-cio metrowym pasie przy północnej granicy terenu 
oznaczonej graficznie na rysunku planu; 
b) wyklucza sić obsługć komunikacyjną z ulicy 3KD-Z (Szaserów) z zastrzeďeniem 
§ 13 ust. 2 pkt 1f; 
c) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej z ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej z ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej z ulicy 
3KD-Z (Szaserów) oraz dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową typu 
miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
2. Dla terenu oznaczonego symbolem 42MW(U) ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie 
z § 4 ust. 5. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
35%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 2,0; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 18m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy: a) obowiązujące od ulicy: 3KD-Z (Szaserów); b) nieprzekraczalne 
od ulicy: 20KD-D (Podhajeckiej) i 19KD-D (Tyċmienickiej) - zgodnie z rysunkiem 
planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
h) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
i) obowiązuje § 9 ust. 2 pkt 5 i ust. 6 z zastrzeďeniem § 5 ust. 2 pkt 8; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 3 i 6 oraz pkt 8;. 
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3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4 a ponadto 
obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 
e) ustala sić obowiązek wykonania badaĉ geologicznych w promieniu 15 metrów 
od południowo-wschodniego naroďnika terenu - zgodnie z ustaleniem § 11 ust. 1 
pkt 4. 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) obsługa komunikacyjna z ulicy 3KD-Z (Szaserów) z zastrzeďeniem  
§ 13 ust. 2 pkt 1f; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej z ulicy 
3KD-Z (Szaserów) oraz dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową typu 
miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
3. Dla terenu oznaczonego symbolem 44A MW (U) ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie 
z § 4 ust. 5. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 60%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
25%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 2,0; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 16m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linia zabudowy nieprzekraczalna od ciągu 48KPJ (Ludwisarska) - zgodnie z 
rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5b; 
g) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
h) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
i) dopuszcza sić usługi w parterze budynku dostćpne od ulicy 8KD-L (Pabianickiej) 
- zgodnie § 2 ust. 1 pkt 32 z zastrzeďeniem § 5 ust. 2 pkt 8; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 3 i 6 oraz pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4 a 
ponadto obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 
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4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulic 
otaczających 30KD-D (Roďnowskiej) i 48 KPJ; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 30KD-D (Roďnowskiej) i 8KD-L 
(Pabianickiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 30KD-D (Roďnowskiej) i 8KD-L 
(Pabianickiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 30KD-D (Roďnowskiej) i 8KD-L (Pabianickiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulicach: 30KD-D (Roďnowskiej) i 
8KD-L (Pabianickiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach: 30KD-D (Roďnowskiej) i 8KD-L (Pabianickiej) oraz dopuszcza sić stacjć trans-
formatorową wnćtrzową typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulicy 30KD-D (Roďnowskiej) 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
4. Dla terenu oznaczonego symbolem 46MW(U) ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie 
z § 4 ust. 5. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
35%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,7; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 18m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy: a) obowiązujące od ulic: 8KD-L (Pabianickiej), 13KD-L (Czecho-
wickiej) i 35KD-D (Zawierciaĉskiej), b) nieprzekraczalne od ulicy: 29KD-D (Bisku-
piej) - zgodnie z rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) pierzeja usługowa w ulicy 8KD-L (Pabianickiej) - z zastrzeďeniem § 5 ust. 2 pkt 8; 
h) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
i) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11 oraz § 9 ust. 1 pkt 2a do e; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 3 i 6 oraz pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4 a ponadto 
obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulic: 
8KD-L (Pabianickiej), 13KD-L (Czechowickiej), 35KD-D (Zawierciaĉskiej) i 29KD-D 
(Biskupiej); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według §13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 8KD-L (Pabianickiej),13KD-L  
(Czechowickiej), 35KD-D (Zawierciaĉskiej) i 29KD-D (Biskupiej); 
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- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 8KD-L (Pabianickiej), 13KD-L 
(Czechowickiej), 35KD-D (Zawierciaĉskiej) i 29KD-D (Biskupiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 8KD-L (Pabianickiej), 13KD- L (Czechowickiej), 
35KD-D (Zawierciaĉskiej) i 29KD-D (Biskupiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic: 8KD-L (Pabianickiej), 13KD-L 
(Czechowickiej), 35KD-D (Zawierciaĉskiej) i 29KD-D (Biskupiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach: 8KD-L (Pabianickiej), 13KD-L (Czechowickiej), 35KD-D (Zawierciaĉskiej)  
i 29KD-D (Biskupiej) oraz dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową typu 
miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 8KD-L (Pabianickiej), 13KD-L 
(Czechowickiej), 35KD-D (Zawierciaĉskiej) i 29KD-D (Biskupiej); 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
5. Dla terenu oznaczonego symbolem 47MW(U) ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie 
z § 4 ust. 5. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
35%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,5; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 18m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy: a) obowiązujące od ulicy 35KD-D (Zawierciaĉskiej), b) nieprze-
kraczalne od ulicy: 29KD-D (Biskupiej) i 13KD-L (Czechowickiej) - zgodnie z rysun-
kiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
h) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
i) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4 a ponadto 
obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulic: 
35KD-D (Zawierciaĉskiej), 29KD-D (Biskupiej) i 13KD-L (Czechowickiej); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w §14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 35KD-D (Zawierciaĉskiej), 29KD-
D (Biskupiej) i 13KD-L (Czechowickiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 35KD-D (Zawierciaĉskiej), 29KD-D 
(Biskupiej) i 13KD-L (Czechowickiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 35KD-D (Zawierciaĉskiej), 29KD-D (Biskupiej) 
i 13KD-L (Czechowickiej); 
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- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic: 35KD-D (Zawierciaĉskiej), 
29KD-D (Biskupiej) i 13KD-L (Czechowickiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach: 35KD-D (Zawierciaĉskiej), 29KD-D (Biskupiej) i 13KD-L (Czechowickiej) oraz 
dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 35KD-D (Zawierciaĉskiej), 
29KD-D (Biskupiej) i 13KD-L (Czechowickiej); 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
6. Dla terenu oznaczonego symbolem 74MW(U) ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie 
z §4 ust. 5. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 70%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 25%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,9; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 18m *; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy - nieprzekraczalne: w odległoċci 5,0m od linii rozgraniczającej 
ulicy 20KD-D (Podhajeckiej) przy zachodniej granicy działki i linii rozgraniczającej 
2KD-GP (TOG) przy wschodniej granicy działki, oraz w odległoċci 6,0m od linii 
rozgraniczającej 44KPJ (Makowskiej) przy północnej granicy działki - zgodnie  
z rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5b; 
g) geometria dachów: dachy płaskie lub ze spadkiem; 
h) elewacje budynków zróďnicowane; 
i) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 7; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a)zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 a ponadto obowiązują 
warunki ustalone w Decyzji nr 1069/OĊ/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia  
13 lipca 2007r. znak OĊ-II-WE-DĊ-JF/7624/907/10651/06/07 oraz „Ekspertyza aku-
styczna” wykonana przez „Noise Projekt” we wrzeċniu 2006r. bćdąca załącznikiem 
znak: AM-BU7353/434/do decyzji o pozwoleniu na budowć nr. 872/A/PPd?2007  
z 12.10.2007r.; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci: nie okreċla sić; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulicy 
21KD-D (Kwatery Głównej) oraz dopuszcza sić dodatkowy wjazd przeciwpoďarowy 
z 44KPJ (Makowska); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w §14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej z komory w 44KPJ (Makowska); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicy 3KD-Z (Szaserów) lub 20KD-D (Podhajeckiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej z ulicy 
3KD-Z (Szaserów) oraz dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową typu 
miejskiego; 
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- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

nie okreċla sić. 

 
§ 21. Ustalenia dla terenów usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej U/MW (od 48U/MW do 

59U/MW i 75A U/MW): 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 48U/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Teren usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z § 4 ust. 6 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
30%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,8; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 18m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy: a) obowiązujące od ulic 3KD-Z (Szaserów), 15KD-D (Boremlow-
skiej) i 5KD-L (Ďółkiewskiego), b) nieprzekraczalne od ulicy 16KD-D (Hetmaĉskiej) - 
zgodnie z rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) ustala sić obowiązek sytuowania usług w parterach budynków od strony ulic: 
3KD-Z (Szaserów) i 5KD-L (Ďółkiewskiego) – jako ogólnodostćpnych; 
h) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
i) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11 oraz obowiązuje § 9 ust. 1  
pkt 1e i f; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 3 i 6 oraz pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 pkt 1-4 a ponadto 
obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) obsługa komunikacyjna z otaczających ulic z wykluczeniem ul. Szaserów 3KD-Z 
(według § 13 ust. 2 pkt 1f); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej z ulicy 3KD-Z (Szaserów) i 5KD-L (Ďół-
kiewskiego); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej z ulicy 3KD-Z (Szaserów) i 5KD-L (Ďół-
kiewskiego); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych z zastrzeďeniem § 14 ust. 4 
pkt 2 i 4 do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ulicy 3KD-Z (Szase-
rów) i 5KD-L (Ďółkiewskiego); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulicy 3KD-Z (Szaserów) i 5KD-L 
(Ďółkiewskiego); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej oraz 
dopuszcza sić stacje transformatorowe wnćtrzowe typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulicy 3KD-Z (Szaserów) i 5KD-L 
(Ďółkiewskiego); 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
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c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
2. Dla terenu oznaczonego symbolem 49U/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 
1) Przeznaczenie terenu Teren usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z § 4 ust. 6 
2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 55%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
25%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,9; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 18m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy: a) nieprzekraczalne od ulic: Podolskiej i 24KD-D (Zapałczanej) 
oraz 6KD-L i 23KD-D - zgodnie z rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 
i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) dopuszcza sić rozbudowć i modernizacjć istniejących budynków jednorodzin-
nych; 
h) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
i) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 pkt 1-4 a ponadto 
obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 
e) w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi nakazuje 
sić zastosowanie rozwiązaĉ technicznych budowlanych ograniczających uciąďli-
woċć akustyczną zgodnie z PN-87B-02151 „Akustyka budowlana”; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulic: 
23KD-D (Wiarusów), 24KD-D (Zapałczanej) i 6KD-L (Sztabowej) 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 23KD-D (Wiarusów), 6KD-L 
(Sztabowej) i 24KD-D (Zapałczanej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 23KD-D (Wiarusów), 6KD-L (Szta-
bowej) i 24KD-D (Zapałczanej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych z zastrzeďeniem § 14 ust. 4 
pkt 2 i 4 do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ulicach 23KD-D (Wia-
rusów), 6KD-L (Sztabowej) i 24KD-D (Zapałczanej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulicy 23KD-D (Wiarusów), 6KD-L 
(Sztabowej) i 24KD-D (Zapałczanej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej oraz 
dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic 23KD-D(Wiarusów), 6KD-L 
(Sztabowej) i 24KD-D (Zapałczanej). 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizacji i realizacji: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 
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3. Dla terenu oznaczonego symbolem 50U/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Teren usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z § 4 ust. 6 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
30%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej -1,5; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 16m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne od ulic: Podolskiej, 14KD-L (Styrskiej) oraz 
42KD-D i 28KD-D - zgodnie z rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 
ust. 1 pkt 5; 
g) dopuszcza sić rozbudowć i modernizacjć istniejących budynków jednorodzin-
nych; 
h) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
i) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 pkt 1-4 a ponadto 
obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulic: 
14KD-L (Styrskiej) i 42KD-D) i 28KD-D; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 42KD-D, 14KD-L (Styrskiej)  
i 28KD-D; 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 14KD-L (Styrskiej), 28KD-D  
i 42KD-D; 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych z zastrzeďeniem § 14 ust. 4 
pkt 2 i 4 do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ulic: 14KD-L (Styr-
skiej), 28KD-D i 42KD-D; 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulic: 14KD-L (Styrskiej), 28KD-D  
i 42KD-D; 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w ulicy 
14KD-L (Styrskiej) , 28KD-D i 42KD-Doraz dopuszcza sić stacjć transformatorową 
wnćtrzową typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 14KD-L (Styrskiej), 28KD-D i 
42KD-D; 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizacji i realizacji: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 201 – 45517 – Poz. 5771 
 
4. Dla terenu oznaczonego symbolem 51 U/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Teren usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z § 4 ust. 6 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 60%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
25%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej -2,2 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 20m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne od ulic: 25KD-D (Beskidzkiej), 28KD-D i 42KD-D 
- zgodnie z rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
h) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
i) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-
plastycznych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt.2 i ust. 4 pkt 1-4 a ponadto 
obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) obsługa komunikacyjna z otaczających ulic wg § 13 ust. 2-5; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 14KD-L (Styrskiej), 28KD-D 
i 42KD-D; 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 14KD-L (Styrskiej), 28KD-D 
i 42KD-D; 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych z zastrzeďeniem § 14 ust. 4 
pkt 2 i 4 do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ulicach: 14KD-L (Styr-
skiej), 28KD-D i 42KD-D; 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulicach: 14KD-L (Styrskiej), 28KD-
D i 42KD-D; 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach: 14KD-L (Styrskiej), 42KD-D i 28KD-Doraz dopuszcza sić stacjć transformato-
rową wnćtrzową typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 14KD-L (Styrskiej), 42KD-D 
i 28KD-D; 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizacji i realizacji: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
5. Dla terenu oznaczonego symbolem 52U/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Teren usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z § 4 ust. 6 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 60%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
25%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 2,2- 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 20m; 
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e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy: a) obowiązujące od ulicy 6KD-L (Sztabowej), b) nieprzekraczalne 
od pozostałych ulic otaczających teren - zgodnie z rysunkiem planu oraz według  
§ 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
h) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
i) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 pkt 1-4 a ponadto 
obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulic: 
26KD-D (Beskidzkiej) i 27KD-D (Liwieckiej) oraz dopuszcza sić wjazd z ulicy 5KD-L 
(Sztabowej); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 6KD-L (Sztabowej), 26KD-D (Li-
wieckiej), 25KD-D; 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 6KD-L (Sztabowej), 26KD-D (Li-
wieckiej), 25KD-D; 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych z zastrzeďeniem § 14 ust. 4 
pkt.2 i 4 do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ulicach: 6KD-L (Szta-
bowej), 26KD-D (Liwieckiej), 25KD-D; 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulicach: 6KD-L (Sztabowej), 26KD-
D (Liwieckiej), 25KD-D; 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej oraz 
dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 6KD-L (Sztabowej), 26KD-D 
(Liwieckiej), 25KD-D; 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizacji i realizacji: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
6. Dla terenu oznaczonego symbolem 53U/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Teren usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z § 4 ust. 6 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
30%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 2,2 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 20m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy obowiązujące od ulicy 11KD-L (Biskupiej) i nieprzekraczalne od 
ulicy 31KD-D (Cukrowniczej) oraz ulicy wewnćtrznej - zgodnie z rysunkiem planu 
oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
h) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
i) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 3 i 6; 
j) ustala sić obowiązek wprowadzenia pierzei usługowych według § 5 ust. 2 pkt 3 
od ulicy 11KD-L (Biskupiej) z zastrzeďeniem § 5 ust. 2 pkt 8; 
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3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 pkt 1-4 a 
ponadto obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 
e) ustala sić obowiązek wykonania badaĉ geologicznych w promieniu 15 metrów 
od południowo-wschodniego naroďnika terenu - zgodnie z ustaleniem § 11 ust. 1 
pkt 4. 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulic: 
30KD-D (Roďnowskiej) i 31KD-D (Cukrowniczej) a obsługa kwartału ulicą we-
wnćtrzną (oznaczoną graficznie na rysunku planu); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w §14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 11KD-L (Biskupiej), 30KD-D (Roď-
nowskiej) i 31KD-D (Cukrowniczej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 11KD-L (Biskupiej), 30KD-D (Roď-
nowskiej) i 31KD-D (Cukrowniczej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych z zastrzeďeniem § 14 ust. 4 
pkt 2 i 4 do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ulicach: 11KD-L (Bi-
skupiej), 30KD-D (Roďnowskiej) i 31KD-D (Cukrowniczej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulicach: 11KD-L (Biskupiej), 30KD-
D (Roďnowskiej) i 31KD-D (Cukrowniczej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej oraz 
dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci; 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizacji i realizacji: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
7. Dla terenu oznaczonego symbolem 54U/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Teren usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z § 4 ust. 6 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
30%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej-1,8; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 18m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne od ulic: 30KD-D (Roďnowskiej) i 32KD-D (Lu-
dwisarskiej) i 31KD-D (Cukrowniczej) - zgodnie z rysunkiem planu oraz według  
§ 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
h) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
i) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 pkt 1-4 a ponadto 
obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt.1-4; 
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4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulic 
otaczających; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 30KD-D (Roďnowskiej), 31KD-D 
(Cukrowniczej) i 32KD-D (Ludwisarskiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 7KD-L (Makowskiej), 30KD-D 
(Roďnowskiej), 31KD-D (Cukrowniczej) i 32KD-D (Ludwisarskiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych z zastrzeďeniem § 14 ust. 4 
pkt 2 i 4 do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ulicach 30KD-D (Roď-
nowskiej), 31KD-D (Cukrowniczej) i 32KD-D (Ludwisarskiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulicach: 32KD-D (Ludwisarskiej), 
30KD-D (Roďnowskiej) i 31KD-D (Cukrowniczej); 
zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej oraz 
dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulicy 30KD-D (Roďnowskiej), 31KD-
D (Cukrowniczej) i 32KD-D (Ludwisarskiej); 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizacji i realizacji: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
8. Dla terenu oznaczonego symbolem 55U/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Teren usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z § 4 ust. 6 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
25%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 2,0; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 20m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne od strony otaczających ulic - zgodnie z rysun-
kiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
h) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
i) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 3 i 6 oraz pkt 8; 
j) ustala sić obowiązek wprowadzenia pierzei usługowych według § 5 ust. 2 pkt 3 
w miejscach wyznaczonych graficznie na rysunku planu z zastrzeďeniem § 5 ust. 2 
pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-
plastycznych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 pkt 1-4 a ponadto 
obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulic 
otaczających: 9KD-L (Naddnieprzaĉskiej), 38KD-D (Jordanowskiej), 39KD-L (Kre-
sowej) i 40KD-D (Murmaĉskiej); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 
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5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 9KD-L (Naddnieprzaĉskiej), 
38KD-D (Jordanowskiej), 39KD-L (Kresowej) i 40KD-D (Murmaĉskiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 9KD-L (Naddnieprzaĉskiej), 38KD-
D (Jordanowskiej), 39KD-L (Kresowej) i 40KD-D (Murmaĉskiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych z zastrzeďeniem § 14 ust. 4 
pkt 2 i 4 do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ulicach: 9KD-L (Nad-
dnieprzaĉskiej), 38KD-L (Jordanowskiej), 39KD-L (Kresowej) i 40KD-D (Murmaĉ-
skiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic: 9KD-L (Naddnieprzaĉskiej), 
38KD-D (Jordanowskiej), 39KD-L (Kresowej) i 40KD-D (Murmaĉskiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 9KD-L (Naddnieprzaĉskiej), 
38KD-D (Jordanowskiej), 39KD-L (Kresowej) i 40KD-D (Murmaĉskiej); 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizacji i realizacji: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
9. Dla terenu oznaczonego symbolem 56U/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Teren usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z § 4 ust. 6 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 60%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
25%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej -2,2- 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 25m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy obowiązujące od ulic: 12KD-L (Jordanowskiej) i 9KD-L (Nadnie-
przaĉska) oraz nieprzekraczalne od ulic: 36KD-D (Bakaliowej) i 40KD-D (Murmaĉ-
skiej)- zgodnie z rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
h) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
i) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 3 i 6 oraz pkt 8; 
j) ustala sić obowiązek wprowadzenia pierzei usługowych według § 5 ust. 2 pkt 3 
w miejscach wyznaczonych graficznie na rysunku planu z zastrzeďeniem § 5 ust. 2 
pkt 8 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 pkt 1-4 a ponadto 
obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według §13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulic: 
12KD-L (Jordanowskiej), 9KD-L (Nadnieprzaĉskiej) oraz 36KD-D i 40KD-D; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 12KD-L (Jordanowskiej), 9KD-L 
(Nadnieprzaĉskiej) oraz 36KD-D i 40KD-D; 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 12KD-L (Jordanowskiej), 9KD-L 
(Nadnieprzaĉskiej) oraz 36KD-D i 40KD-D; 
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- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych z zastrzeďeniem § 14 ust. 4 
pkt 2 i 4 do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ulicach 12KD-L (Jor-
danowskiej), 9KD-L (Nadnieprzaĉskiej) oraz 36KD-D i 40KD-D; 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulicach 12KD-L (Jordanowskiej), 
9KD-L (Nadnieprzaĉskiej) oraz 36KD-D i 40KD-D; 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej z ulicy 
12KD-L (Jordanowskiej) oraz dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową 
typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulicy 12KD-L (Jordanowskiej),  
9KD-L (Nadnieprzaĉskiej) oraz 36KD-D i 40KD-D; 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizacji i realizacji: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
10. Dla terenu oznaczonego symbolem 57U/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Teren usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z § 4 ust. 6 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
30%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,8; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 18m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy obowiązujące i nie przekraczalne od ulic: 12KD-L (Jordanow-
skiej) i 40KD-D (Murmaĉskiej) oraz od ulicy 36KD-D (Bakaliowej) i 41KD-D (Mor-
gowej) - zgodnie z rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5; 
g) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
h) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
i) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt.3 i 6 oraz pkt 8; 
j) ustala sić obowiązek wprowadzenia pierzei usługowych według § 5 ust. 2 pkt 3 
w miejscach wyznaczonych graficznie na rysunku planu z zastrzeďeniem § 5 ust. 2 
pkt 8; 

3) Szczególne warunki  zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-
plastycznych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 pkt 1-4 a ponadto 
obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt5 oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulicy 
12KD-L (Jordanowskiej) oraz pozostałych otaczających teren; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulicy 12KD-L (Jordanowskiej) oraz 
pozostałych otaczających teren; 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulicy 12KD-L (Jordanowskiej) oraz 
pozostałych otaczających teren; 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych z zastrzeďeniem § 14 ust. 4 
pkt 2 i 4 do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ulicy 12KD-L (Jorda-
nowskiej) oraz pozostałych otaczających teren; 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulicy 12KD-L (Jordanowskiej) 
oraz pozostałych otaczających teren; 
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- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej z ulicy 
12KD-L (Jordanowskiej) oraz dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową 
typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulicy 12KD-L (Jordanowskiej) oraz 
pozostałych otaczających teren; 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizacji i realizacji: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
11. Dla terenu oznaczonego symbolem 58U/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Teren usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z § 4 ust. 6 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 60%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
25%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej – 2,2; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 20m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy - obowiązujące od ulic: 34KD-D (Osada Ojców) i 12KD-L (Jorda-
nowskiej), oraz nieprzekraczalne od ulicy 13KD-L (Czechowickiej) - zgodnie z ry-
sunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i §10 ust. 1 pkt 5; 
g) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
h) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
i) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 3 i 6 oraz pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 pkt 1-4 a ponadto 
obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) obsługa komunikacyjna z otaczających ulic według §13 ust. 2-5; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 34KD-D (Osada Ojców), 12KD-L 
(Jordanowskiej) i 13KD-L (Czechowickiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 34KD-D (Osada Ojców), 12KD-L 
(Jordanowskiej) i 13KD-L (Czechowickiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych z zastrzeďeniem § 14 ust. 4 
pkt 2 i 4 do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ulicach: 34KD-D (Osa-
da Ojców), 12KD-L (Jordanowskiej) i 13KD-L (Czechowickiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulicach: 34KD-D (Osada Ojców), 
12KD-L (Jordanowskiej) i 13KD-L (Czechowickiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w ulic: 
34KD-D (Osada Ojców), 12KD-L (Jordanowskiej) i 13KD-L (Czechowickiej) oraz 
dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 34KD-D (Osada Ojców),  
12KD-L (Jordanowskiej) i 13KD-L (Czechowickiej); 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
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c) zakazuje sić lokalizacji i realizacji: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
12. Dla terenu oznaczonego symbolem 59U/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Teren usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z § 4 ust. 6 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 60%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
25%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej – 2,2 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 20m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy: obowiązujące od ulicy Grochowskiej i nieprzekraczalne - zgod-
nie z rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i §10 ust. 1 pkt 5; 
g) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
h) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
i) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 3 i 6 oraz pkt 8; 
j) ustala sić obowiązek wprowadzenia pierzei usługowych według § 5 ust. 2 pkt 3 
w miejscach wyznaczonych graficznie na rysunku planu wzdłuď ulicy Grochow-
skiej z zastrzeďeniem § 5 ust. 2 pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) dla kamienicy przy ul. Biskupiej 4: 
- ustala sić utrzymanie obecnej funkcji; 
- zakazuje sić zabudowy przejazdu bramnego, zmiany dyspozycji elewacji, zmiany 
bryły dachu a w przypadku wymiany tynków stosowania wypraw o fakturze i 
kolorystyce innej niď pierwotne; 
b) ustala sić ochronć konserwatorską zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-4; 
c) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
d) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt.2 i ust. 4 pkt 1-4 a ponadto 
obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6c oraz § 11 ust. 1 pkt 3a i b;  
e) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
f) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) obsługa komunikacyjna z otaczających ulic 13KD-L i 29KD-D oraz jezdni odbar-
czeniowej ulicy Grochowskiej (poza granicami planu); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: Grochowskiej, 13KD-L (Czecho-
wickiej) i 29KD-D (Biskupiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: Grochowskiej, 13KD-L (Czecho-
wickiej) i 29KD-D (Biskupiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych z zastrzeďeniem § 14 ust. 4 
pkt 2 i 4 do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ulicach: Grochowskiej, 
13KD-L (Czechowickiej) i 29KD-D (Biskupiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulicach: Grochowskiej, 13KD-L 
(Czechowickiej) i 29KD-D (Biskupiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach: Grochowskiej, 13KD-L (Czechowickiej) i 29KD-D (Biskupiej) oraz dopuszcza 
sić stacjć transformatorową wnćtrzową typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulicy: 13KD-L (Czechowickiej)  
i 29KD-D (Biskupiej); 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
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c) zakazuje sić lokalizacji i realizacji: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
13. Dla terenu oznaczonego symbolem 75A U/MW ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Teren usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z § 4 ust. 6 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 25%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,5; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 15m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu; 
g) obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 12 i 13; 
h) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
i) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 7; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 pkt 1-4 a ponad-
to obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulicy 
21KD-D (Kwatery Głównej); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w §14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej z ulicy 
3KD-Z (Szaserów) oraz dopuszcza sić stacje transformatorowe wnćtrzowe typu 
miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 
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§ 22. Ustalenia dla terenów MN(U) (od 60MN(U) do 64MN(U) oraz 66MN(U) i 67MN(U): 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 60MN(U) i 61MN(U) ustala sić: 

 
Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie 
z § 4 ust. 7 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
30%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,0; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 12m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy: nieprzekraczalne od strony otaczających ulic zgodnie z rysun-
kiem planu dla terenu 61MN(U); 
g) obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 12 i 13; 
h) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
i) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 7; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 a ponadto obowiązują 
ustalenia § 6 ust. 2 pkt 1; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) obsługa komunikacyjna z otaczających ulic według § 13 ust. 2-5; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej z ulicy 16KD-D (Hetmaĉskiej) oraz otacza-
jących ulic; 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej z ulicy 16KD-D (Hetmaĉskiej) oraz otacza-
jących ulic; 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych z zastrzeďeniem § 14 ust. 4 
pkt 2, 3 i 4 do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w 16KD-D (Hetmaĉ-
skiej)oraz otaczających ulic; 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulicy) 16KD-D (Hetmaĉskiej) oraz 
otaczających ulic; 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej 16KD-D 
(Hetmaĉskiej) oraz dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową typu miej 
skiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulicy 16KD-D (Hetmaĉskiej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 
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2. Dla terenu oznaczonego symbolem 62MN(U) ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie 
z § 4 ust. 7 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 55%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
30%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,2; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 15m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy - nie okreċla sić; 
g) obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 12 i 13; 
h) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
i) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 7; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 a ponadto obowiązują 
ustalenia § 6 ust. 2 pkt 1; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) obsługa komunikacyjna z otaczających ulic według § 13 ust. 2-5; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej z ulic 19KD-D (Tyċmienickiej) i 20KD-D 
(Podhajeckiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej z ulic 19KD-D (Tyċmienickiej) 
i 20KD-D (Podhajeckiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych z zastrzeďeniem § 14 ust. 4 
pkt 2, 3 i 4 do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w 19KD-D (Tyċmienic-
kiej) i 20KD-D (Podhajeckiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic 19KD-D (Tyċmienickiej)  
i 20KD-D (Podhajeckiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej 19KD-D 
(Tyċmienickiej) i 20KD-D (Podhajeckiej) oraz dopuszcza sić stacjć transformatoro-
wą wnćtrzową typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic 19KD-D (Tyċmienickiej) i 20KD-
D (Podhajeckiej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
3. Dla terenu oznaczonego symbolem 63MN(U) ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie 
z § 4 ust. 7 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
35%; 
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c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,2; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 15m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy - nieprzekraczalne od strony otaczających ulic zgodnie z rysun-
kiem planu; 
g) obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 12 i 13; 
h) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
i) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 7; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 a ponadto obowiązują 
ustalenia § 6 ust. 2 pkt 1; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) obsługa komunikacyjna z otaczających ulic według § 13 ust. 2-5; 
b) ulica wewnćtrzna zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu; 
c) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w §14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej z ulic 4KD-L (Szaserów) i 44KPJ (Makow-
skiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej z ulic 4KD-L (Szaserów) i 44KPJ (Makow-
skiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych z zastrzeďeniem § 14 ust. 4 
pkt 2, 3 i 4 do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w 4KD-L (Szaserów)  
i 44KPJ (Makowskiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic 4KD-L (Szaserów) i 44KPJ 
(Makowskiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej 4KD-L 
(Szaserów) i 44KPJ (Makowskiej) oraz dopuszcza sić stacjć transformatorową 
wnćtrzową typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic 4KD-L (Szaserów) i 44KPJ 
(Makowskiej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 
 

 
4. Dla terenu oznaczonego symbolem 64MN(U) ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie 
z § 4 ust. 7 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 40%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
40%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,0; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 12m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy - nieprzekraczalne od strony otaczających ulic zgodnie z rysun-
kiem planu; 
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g) obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 12 i 13; 
h) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
i) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 7; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 a ponadto obowiązują 
ustalenia § 6 ust. 2 pkt 1; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) obsługa komunikacyjna z otaczających ulic według § 13 ust. 2-5; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej z ulicy 7KDL (Makowskiej); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej z ulicy 7KD-L (Makowskiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych z zastrzeďeniem § 14 ust. 4 
pkt 2, 3 i 4 do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej 7KD-L (Makowskiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulicy 7KD-L (Makowskiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej 7KD-L 
(Makowskiej) oraz dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową typu miej-
skiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z 7KD-L (Makowskiej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
5. Dla terenu oznaczonego symbolem 66MN(U) ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie 
z § 4 ust. 7 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
30%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,0; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 12m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy - nieprzekraczalne w odległoċci 6,0m od linii rozgraniczającej 
7KD-L (Makowskiej) i 5,Om 8KD-L (Pabianickiej); 
g) obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 12 i 13; 
h) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
i) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11;  
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 7; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 a ponadto obowiązują 
ustalenia § 6 ust. 2 pkt 1; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 
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4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) obsługa komunikacyjna z otaczających ulic według § 13 ust. 2-5; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w §14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej z ulic 7KD-L (Makowskiej) i 8KD-L (Pa-
bianickiej) 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej z ulic 7KD-L (Makowskiej) i 8KD-L (Pabia-
nickiej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych z zastrzeďeniem § 14 ust. 4 
pkt 2, 3 i 4 do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej 7KD-L (Makowskiej) i 
8KD-L (Pabianickiej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulic 7KD-L (Makowskiej) i 8KD-L 
(Pabianickiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej 7KD-L 
(Makowskiej) oraz dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową typu miej-
skiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z 7KD-L (Makowskiej) i 8KD-L (Pa-
bianickiej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
6. Dla terenu oznaczonego symbolem 67MN(U) ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, zgodnie 
z § 4 ust. 7 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 40%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
40%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,0; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 12m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy - nie okreċla sić; 
g) obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 12 i 13; 
h) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
i) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 7; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 a ponadto obowiązują 
ustalenia § 6 ust. 2 pkt 1; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) wjazd na teren z ulicy 39KD-L (Kresowej) oraz dla działek połoďonych przy pół-
nocnej granicy planu z ulicy eksploatacyjnej na terenie kolei (poza obszarem 
planu) - według § 13 ust. 2-5; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 
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5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej z ulicy 39KD-L (Kresowej) 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej z ulicy 39KD-L (Kresowej); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych z zastrzeďeniem § 14 ust. 4 
pkt 2, 3 i 4 do miejskiej sieci kanalizacyjnej 39KD-L (Kresowej); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulicy 39KD-L (Kresowej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej 39KD-L 
(Kresowej) oraz dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową typu miejskie-
go; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z 39KD-L (Kresowej); 
b) dopuszcza sić: 
- wodć z ujćć własnych do podlewania ogródków; 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
§ 23. Ustalenia dla terenów usług: 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 68UO-p ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny usług oċwiaty zgodnie z ustaleniami § 4 ust. 8 oraz ust. 21 pkt 1 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 30%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
utrzymanie istniejącej powierzchni biologicznie czynnej; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,0; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 20m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) dopuszcza sić utrzymanie istniejącego budynku szkolnego oraz jego rozbudowć 
i przebudowć bez zmiany funkcji, w celu zapewnienia właċciwego klimatu aku-
stycznego wewnątrz pomieszczeĉ, zgodnego z PolskąNormą PN-87B-02151; 
g) dopuszcza sić modernizacjć budynku bez zmiany funkcji oraz doposaďenie 
szkoły w terenowe urządzenia sportowe; 
h) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
i) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) obowiązują zasady lokalizowania i rozmieszczania: małej architektury, zieleni, 
reklam i znaków informacyjno-plastycznych - według § 5 ust. 4 
i § 9 ust. 2 i 3; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 i ust. 5, a ponadto obo-
wiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6 oraz § 10 ust. 3; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulicy 
18KD-D (Osowska); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 18KD-D (Osowska) i 3KD-Z 
(Szaserów); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic 18KD-D (Osowska) i 3KD-Z (Szase-
rów); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 18KD-D (Osowska) i 3KD-Z (Szaserów); 
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- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulicl8KD-D (Osowska) i 3KD-Z 
(Szaserów); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach: 18KD-D (Osowska) i 3KD-Z (Szaserów) oraz dopuszcza sić stacjć transforma-
torową wnćtrzową typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 18KD-D (Osowska) i 3KD-Z 
(Szaserów); 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 3; 

 
2. Dla terenu oznaczonego symbolem 69UO-p ustala sić: 

 
Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny usług oċwiaty zgodnie z ustaleniami § 4 ust. 8 oraz ust. 21 pkt 1. 
2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 30%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
utrzymanie istniejącej powierzchni biologicznie czynnej; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej -1,0; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 20m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) ustala sić utrzymanie istniejącego budynku szkolnego o wartoċciach kulturo-
wych zgodnie z ustaleniem § 7 ust. 5 pkt 7; 
g) ustala sić, ďe budynek szkolny stanowi dominantć przestrzenną; 
h) dopuszcza sić modernizacjć budynku oraz doposaďenie szkoły w urządzenia 
sportowe z warunkiem uzgodnienia zakresu inwestycji z Konserwatorem Zabyt-
ków; 
i) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) obowiązują zasady lokalizowania i rozmieszczania: małej architektury, zieleni, 
reklam i znaków informacyjno-plastycznych - według § 5 ust. 4  
i § 9 ust. 2 i 3; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 i ust. 5, a ponadto obo-
wiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt.6 oraz § 10 ust. 3; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulicy 
9KD-L (Naddnieprzaĉska); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulicy 9KD-L (Naddnieprzaĉska); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulicy 9KD-L (Naddnieprzaĉska); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicy 9KD-L (Naddnieprzaĉska); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w ulicy 
9KD-L (Naddnieprzaĉska) oraz dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową 
typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulicy 9KD-L (Naddnieprzaĉska); 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
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c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z §15 ust. 3; 

 
3. Dla terenu oznaczonego symbolem 70UO-p ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny usług oċwiaty zgodnie z ustaleniami § 4 ust. 8 oraz ust. 21 pkt 1. 
2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 25%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
utrzymanie istniejącej powierzchni biologicznie czynnej; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej -0,6; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 12m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) dopuszcza sić utrzymanie istniejącego budynku przedszkolnego oraz zagospo-
darowania działki; 
g) dopuszcza sić doposaďenie przedszkola w urządzenia rekreacyjne; 
h) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) obowiązują zasady lokalizowania i rozmieszczania: małej architektury, zieleni, 
reklam i znaków informacyjno-plastycznych - według § 5 ust. 4 i § 9 ust. 2 i 3; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 i ust. 5, a ponadto obo-
wiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6 oraz § 10 ust. 3; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren  
z ulicy 12KD-L (Jordanowska); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulicy 12KD-L (Jordanowska); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulicy 12KD-L (Jordanowska); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicy 12KD-L (Jordanowska); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w ulicy 
12KD-L (Jordanowska) oraz dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową 
typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulicy 12KD-L (Jordanowska); 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 3; 

 
4. Dla terenu oznaczonego symbolem 71US/Z-p ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny usług sportu w zieleni zgodnie z ustaleniami § 4 ust. 9 oraz ust. 21 pkt 1. 
2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 16%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
30%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 0,2; 
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d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 8m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) nie dopuszcza sić realizacji garaďy wolnostojących i budynków gospodarczych; 
g) dopuszcza sić lokalizacje podziemnych parkingów z wyjazdem od ul. Osowskiej 
(18KD-D); 
h) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7a i pkt 8; 
i) ustala sić przebieg ciągu pieszego wzdłuď zachodniej granicy działki zgodnie z 
oznaczeniem graficznym na rysunku planu; 
j) dopuszcza sić moďliwoċć przyłącznia działki do działki szkolnej o symbolu  
68UO-p 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) obowiązują zasady lokalizowania i rozmieszczania: małej architektury, zieleni, 
reklam i znaków informacyjno-plastycznych - według § 5 ust. 4 i § 9 ust. 2 i 3; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 i ust. 5, a ponadto obo-
wiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6 oraz § 10 ust. 3; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1;  
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren  
z ulicy 18KD-D (Osowska); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według §13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 18KD-D (Osowska) i 3KD-Z 
(Szaserów); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulicl8KD-D (Osowska) i 3KD-Z (Szase-
rów); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 18KD-D (Osowska) i 3KD-Z (Szaserów); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej z ulicl8KD-D (Osowska) i 3KD-Z 
(Szaserów); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w uli-
cach: 18KD-D (Osowska) i 3KD-Z (Szaserów) oraz dopuszcza sić stacjć transforma-
torową wnćtrzową typu miejskiego;; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 18KD-D (Osowska) i 3KD-Z 
(Szaserów); 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 3; 

 

5. Dla terenu oznaczonego symbolem 72UKr/MZ ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Teren usług kultu religijnego i mieszkalnictwa zbiorowego zgodnie z § 4 ust. 10 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 30%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
40% 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,4; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 20m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) ustala sić utrzymanie istniejącego zespołu budynków kultu religijnego o warto-
ċci kulturowej zgodnie z ustaleniem § 7 ust. 5 pkt 9; 
g) linia zabudowy nieprzekraczalna od strony terenów kolejowych zgodnie z ry-
sunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 i § 10 ust. 1 pkt 5b; 
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h) ustala sić, ďe budynek oznaczony graficznie na rysunku planu stanowi domi-
nantć przestrzenną; 
i) dopuszcza sić rozbudowć zespołu w kierunku wschodniej granicy działki; 
j) dopuszcza sić utrzymanie gospodarstwa ogrodniczego, moďliwoċć modernizacji 
istniejących budynków gospodarczych oraz ich rozbudowć wyłącznie w kierunku 
północnej granicy działki; 
k) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz pkt 7 w linii rozgraniczającej 15KD-
D (Boremlowskiej), a w linii rozgraniczającej 44KPJ (Makowskiej) ogrodzenie 
pełne wysokoċci minimum 2,4m obsadzone od strony działki pnączami zimnolub-
nymi; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) obowiązują zasady lokalizowania i rozmieszczania: małej architektury, zieleni, 
reklam i znaków informacyjno-plastycznych - według § 5 ust. 4 i § 9 ust. 2 i 3; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 i ust. 5, a ponadto obo-
wiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6 oraz § 10 ust. 3; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulicy 
15KD-D (Boremlowska); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulicy 15KD-D (Boremlowska); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulicy 15KD-D (Boremlowska); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicy 15KD-D (Boremlowska); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej w ulicy 
15KD-D (Boremlowska) oraz dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową 
typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulicy 15KD-D (Boremlowska); 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
6. Dla terenu oznaczonego symbolem 73UZ(A) ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Teren usług zdrowia z dopuszczeniem usług administracji, zgodnie z § 4 ust. 11 
oraz ust. 22. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 
 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 
25%; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,6; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 20m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy a) nieprzekraczalne w odległoċci 3,0m od granicy terenu 
74MW(U) oraz 5,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 20KD-D (Podhajeckiej) 
i 6,0m od linii rozgraniczającej ulicy 21KD-D (Kwatery Głównej) b) obowiązujące 
od ulicy 3KD-Z (Szaserów) zgodnie z rysunkiem planu oraz według § 5 ust. 2 pkt 9 
i § 10 ust. 1 pkt 5; 
d) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
h) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
i) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 3 i 6 od strony ulicy 3KD-Z (Szaserów), oraz  
§ 5 ust. 3 pkt 1 i pkt 7a w pozostałych granicach działki; 
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j) ustala sić lokalizacjć specjalnej posadzki zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3  
i rysunkiem planu. 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) obowiązują zasady lokalizowania i rozmieszczania: małej architektury, zieleni, 
reklam i znaków informacyjno-plastycznych - według § 5 ust. 4 i § 9 ust. 2 i 3; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 i ust. 5, a ponadto obo-
wiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 6 oraz § 10 ust. 3; 
c) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
d) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulicy 
20KD-D (Podhajeckiej) miejscu oznaczonym orientacyjnie graficznie na rysunku 
planu oraz z ulicy 21KD-D (Kwatery Głównej) 
b) wyklucza sić wjazdy z ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
c) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu w 
infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej z ulicy 
3KD-Z (Szaserów) oraz dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową typu 
miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
§ 24. Ustalenia dla terenów UA(UP): 75UA(UP), 76UA(UP) i 77UA(UP): 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 75UA(UP) ustala sić: 

 
Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny usług administracji z dopuszczeniem usług produkcyjnych, zgodnie z § 4 
ust. 12. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - nie okreċla sić; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,0; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 15m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu; 
g) obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 1 2 i 13; 
h) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
i) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 7; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 a ponadto obowiązują 
ustalenia § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) uciąďliwoċć wynikająca z charakteru prowadzonej działalnoċci nie moďe prze-
kraczać dopuszczalnej na podstawie przepisów prawnych wielkoċci na granicy 
działki zajmowanej przez ten rodzaj działalnoċci; 
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d) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
e) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według §13 ust. 2-5, wjazd na teren z ulicy 
21KD-D (Kwatery Głównej) miejscu oznaczonym orientacyjnie graficznie na ry-
sunku planu; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej z ulicy 
3KD-Z (Szaserów) oraz dopuszcza sić stacjć transformatorową wnćtrzową typu 
miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulicy 3KD-Z (Szaserów); 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
2. Dla terenu oznaczonego symbolem 76UA(UP) ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny usług administracji z dopuszczeniem usług produkcyjnych, zgodnie z § 4 
ust. 12. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - nie okreċla sić; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej - 1,4; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 18m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy - nie wyznacza sić; 
g) obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 12 i 13; 
h) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
i) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 7; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 a ponadto obowiązują 
ustalenia § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) uciąďliwoċć wynikająca z charakteru prowadzonej działalnoċci nie moďe prze-
kraczać dopuszczalnej na podstawie przepisów prawnych wielkoċci na granicy 
działki zajmowanej przez ten rodzaj działalnoċci; 
d) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
e) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) warunki obsługi komunikacyjnej według § 13 ust. 2-5, wjazd na teren z ciągu 
pieszo-jezdnego 45KPJ; 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 
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5) Zasady obsługi terenu w 
infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulic: 4KD-L (Szaserów) i 44KPJ (Ma-
kowska); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulic: 4KD-L (Szaserów) i 44KPJ (Ma-
kowska); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicach: 4KD-L (Szaserów) i 44KPJ (Makowska); 
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulicach: 4KD-L (Szaserów) i 44KPJ 
(Makowska); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej z ulic: 
4KD-L (Szaserów) i 44KPJ (Makowska) oraz dopuszcza sić stacjć transformatoro-
wą wnćtrzową typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulic: 4KD-L (Szaserów) i 44KPJ 
(Makowska); 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
3. Dla terenu oznaczonego symbolem 77UA(UP) ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny usług administracji z dopuszczeniem usług produkcyjnych, zgodnie z § 4 
ust. 12. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej - 50%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - nie okreċla sić; 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki budowlanej -1,2; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 15m; 
e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
f) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu; 
g) obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 1 2 i 13; 
h) geometria dachów według § 5 ust. 2 pkt 10; 
i) elewacje budynków - według § 5 ust. 2 pkt 11; 
j) ogrodzenia - według § 5 ust. 3 pkt 7 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 a ponadto obowiązują 
ustalenia § 11 ust. 1 pkt 3a i b; 
c) uciąďliwoċć wynikająca z charakteru prowadzonej działalnoċci nie moďe prze-
kraczać dopuszczalnej na podstawie przepisów prawnych wielkoċci na granicy 
działki zajmowanej przez ten rodzaj działalnoċci; 
d) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
e) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) wyklucza sić wjazd na teren z ulicy 4KD-L (Szaserów); 
b) wskačniki miejsc parkingowych - według § 13 ust. 6 i 7; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w §14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulicy 23KD-D (Wiarusów) i 4KD-L 
(Szaserów); 
- w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej od ulicy 23KD-D (Wiarusów) i 4KD-L 
(Szaserów); 
- odprowadzanie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicy 23KD-D (Wiarusów) i 4KD-L (Szaserów); 
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- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej w ulicy 23KD-D (Wiarusów) i 4KD-L 
(Szaserów); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej z ulicy 
23KD-D (Wiarusów) i 4KD-L (Szaserów) oraz dopuszcza sić stacjć transformatoro-
wą wnćtrzową typu miejskiego; 
- obsługa telekomunikacyjna z miejskiej sieci z ulicy 23KD-D (Wiarusów)  
i 4KD-L (Szaserów); 
b) dopuszcza sić: 
- zaopatrzenie w ciepło według § 14 ust. 5 pkt 1; 
- instalacjć urządzeĉ radiokomunikacyjnych według § 14 ust. 10 pkt 2; 
c) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
§ 25. Ustalenia dla terenów zieleni ogólnodostćpnej: 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 78ZP-p i 79ZP-p ustala sić: 

 
Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zieleni ogólnodostćpnej, zgodnie z ustaleniami § 4 ust. 13 oraz ust. 21  
pkt 2. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - dla 78ZP-p 90% dla79ZP-
pl00%; 
b) maksymalna wysokoċć zabudowy - mała architektura dla 78ZP-p; 
c) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
d) ustala sić, ďe teren ma być zagospodarowany, jako ciąg zieleni ogólnodostćp-
nej stanowiący otoczenie cieku wodnego Kanału Kawćczyĉskiego (powiązanego z 
Rezerwatem Olszynki Grochowskiej), zgodnie z ustaleniami § 9 ust. 2 pkt 1; 
e) ustala sić prowadzenie ciągów pieszych zgodnie z oznaczeniem graficznym na 
rysunku planu, przy czym obowiązuje zachowanie dwóch istniejących kładek dla 
pieszych nad kanałem; 
f) na zamknićciu ulicy 6KD-L (Sztabowej) ustala sić lokalizacjć akcentu plastyczne-
go (rzečby lub pomnika) zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu; 
g) ogrodzenia - dopuszcza sić stosowanie ďywopłotów o wysokoċci 1,2m; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) nie dopuszcza sić lokalizacji reklam i znaków informacyjno - plastycznych; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 a ponadto obowiązują 
ustalenia § 6 ust. 1 pkt 1, ust. 5; 
c) obowiązuje ustalenie § 5 ust. 2 pkt 4 i 7 oraz ust. 3 pkt 5; 
d) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
e) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) nie dopuszcza sić komunikacji kołowej na teren; 
b) zakazuje sić lokalizacji miejsc parkingowych na terenie. 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulicy 10KD-L (Oszynki Grochowskiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej z ulicy 
10KD-L (Olszynki Grochowskiej); 
b) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 3; 
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2. Dla terenu oznaczonego symbolem 80ZP(U)-p ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zieleni ogólnodostćpnej z dopuszczeniem usług, zgodnie z ustaleniami § 4 
ust. 14 oraz ust. 21 pkt 2. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki - 30%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 60% 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki- 0,3; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 3,5m; 
e) ustala sić, ďe teren ma być zagospodarowany zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2 jako 
skwer miejski z elementami małej architektury i uzupełniony pawilonami parko-
wymi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii i rekreacji; 
f) ogrodzenia - dopuszcza sić stosowanie ďywopłotów o wysokoċci 1,2m; 

3) Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uďytko-
waniu 

a) nie dopuszcza sić lokalizacji reklam i znaków informacyjno - plastycznych; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 a ponadto obowiązują 
ustalenia § 6 ust. 1 pkt 1, ust. 5; 
c) obowiązuje ustalenie § 5 ust. 2 pkt 4, 5 i 8; 
d) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
e) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) obsługa terenu z ulicy 45KPJ; 
b) zakazuje sić lokalizacji miejsc parkingowych na terenie przy dopuszczeniu wy-
korzystywania zatok parkingowych ulicy 4KD-L (Szaserów). 

5) Zasady obsługi terenu w 
infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulicy 4KD-L (Szaserów); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej z ulicy 
4KD-L (Szaserów); 
- odprowadzenie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicy 4KD-L (Szaserów). 
b) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 3; 

 
3. Dla terenu oznaczonego symbolem 81ZP(U)-p ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zieleni ogólnodostćpnej z dopuszczeniem usług, zgodnie z ustaleniami § 4 
ust. 14 oraz ust. 21 pkt 2. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki - 30%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 50% 
c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci zabudowy działki - 0,3; 
d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 3,5m; 
e) ustala sić, ďe teren ma być zagospodarowany zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2 jako 
skwer miejski z elementami małej architektury i uzupełniony pawilonami parko-
wymi z zakresu handlu detalicznego, gastronomii i rekreacji. 
f) ogrodzenia - dopuszcza sić stosowanie ďywopłotów o wysokoċci 1,2m; 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) nie dopuszcza sić lokalizacji reklam i znaków informacyjno - plastycznych; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 a ponadto obowiązują 
ustalenia § 6 ust. 1 pkt 1, ust. 5; 
c) obowiązuje ustalenie § 5 ust. 2 pkt 4, 5 i 8; 
d) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
e) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1; 
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4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

a) obsługa terenu z ulicy 27KD-D (Koprzywiaĉskiej); 
b) zakazuje sić lokalizacji miejsc parkingowych na terenie. 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulicy 23KD-D (Wiarusów) i 27KD-D 
(Koprzywiaĉskiej); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej z ulicy 
23KD-D (Wiarusów) i 27KD-D (Koprzywiaĉskiej); 
- odprowadzenie ċcieków bytowych i wód opadowych do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej ogólnospławnej w ulicy 23KD-D (Wiarusów) i 27KD-D (Koprzywiaĉskiej). 
b) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 3; 

 
§ 26. Ustalenia dla terenów obsługi komunikacji: 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 82KS-p ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny parkingów samochodowych naziemnych, zgodnie z ustaleniami § 4 ust. 15 
oraz ust. 21 pkt 3. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

Parkingi naziemne samochodowe. 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

Nie okreċla sić. 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

Wjazdy z ulicy 7KD-L (Makowska); 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulicy 7KD-L (Makowska); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej z ulicy 
7KD-L (Makowska); 
- odprowadzenie ċcieków i wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogól-
nospławnej w ulicy 7KD-L (Makowska). 
b) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
2. Dla terenu oznaczonego symbolem 83KDG ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Tereny garaďy, zgodnie z § 4 ust. 16. 
2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) wskačnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki - 80%; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - nie okreċla sić; 
c) maksymalna wysokoċć zabudowy - 12m; 
d) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
e) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu 
f) dopuszcza sić lokalizacje garaďy wielopoziomowych (w tym podziemnych). 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) nie dopuszcza sić lokalizacji reklam i znaków informacyjno - plastycznych; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 i ust. 5, a ponadto obo-
wiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 7, ust. 3 pkt 3 i 4 oraz § 10 ust. 3; 
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c) uciąďliwoċć wynikająca z charakteru prowadzonej działalnoċci nie moďe prze-
kraczać dopuszczalnej na podstawie przepisów prawnych wielkoċci na granicy 
działki zajmowanej przez ten rodzaj działalnoċci, a ponadto obowiązuje § 6 ust. 4 
pkt od 1 do 4 oraz ust. 5; 
d) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na 
rysunku planu obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
e) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu;  
f) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1-4; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

Wjazdy z ulic: 7KD-L (Makowska) i 46KPJ; 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w § 14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulicy 7KD-L (Makowska); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej z ulicy 
7KD-L (Makowska); 
- odprowadzenie ċcieków i wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogól-
nospławnej w ulicy 7KD-L (Makowska). 
b) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 
3. Dla terenu oznaczonego symbolem 84KDM-p ustala sić: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1) Przeznaczenie terenu Teren urządzeĉ komunikacji miejskiej, zgodnie z ustaleniami § 4 ust. 17 oraz ust. 
21 pkt 3. 

2) Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

a) budowa pćtli miejskiej komunikacji autobusowej; 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - nie okreċla sić; 
c) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 
d) ustala sić lokalizacje przystanku autobusowego - wiaty, kiosków i mebli ulicz-
nych zgodnie z ustaleniem § 9 ust. 1, 2, 6 i 7. 

3) Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu 

a) zasady lokalizowania i rozmieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych - według § 5 ust. 4; 
b) zasady ochrony ċrodowiska - według § 6 ust. 4 pkt 1-4 i ust. 5, a ponadto obo-
wiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 7, ust. 3 pkt 3 i 4 oraz § 10 ust. 3; 
c) uciąďliwoċć wynikająca z charakteru prowadzonej działalnoċci nie moďe prze-
kraczać dopuszczalnej na podstawie przepisów prawnych wielkoċci na granicy 
działki zajmowanej przez ten rodzaj działalnoċci, a ponadto obowiązuje § 6 ust. 4 
pkt od 1 do 4 oraz ust. 5; 
d) w strefie zagroďenia powodziowego wyznaczonej graficznie na 
rysunku planu obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 pkt 1; 
e) zasady podziału nieruchomoċci według § 12 ust. 1 pkt 1; 

4) Zasady komunikacyjnej 
obsługi terenu 

Wjazd z ulicy 7KD-L (Makowska); 

5) Zasady obsługi terenu  
w infrastrukturć techniczną 

a) z mediów miejskich na warunkach okreċlonych w §14 ust. 1-10: 
- w wodć z miejskiej sieci wodociągowej od ulicy 7KD-L (Makowska); 
- zaopatrzenie w energić elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej z ulicy 
7KD-L (Makowska); 
- odprowadzenie ċcieków i wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogól-
nospławnej w ulicy 7KD-L (Makowska). 
b) zakazuje sić lokalizowania: 
- kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych; 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
- napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

6) Warunki tymczasowego 
zagospodarowania 

a) dopuszcza sić tymczasowe zagospodarowanie terenu miejscami parkingowymi 
zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 
b) nie dopuszcza sić lokalizacji budynków i obiektów zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 3; 
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§ 27. Tereny dróg publicznych zgodnie z § 4 ust. 18. 
 

Oznaczenie  
na rysunku 

planu 

Funkcja  
drogi 

Zasady zagospodarowania Informacja 

(1) (2) (3) (4) 

1KDGP, 
2KD-GP 

Główna ruchu 
przyċpieszonego 

1) wyznacza sić minimalną szerokoċć w liniach rozgra-
niczających zgodnie z rysunkiem planu: 
a) 1KD-GP - czćċć trasy na odcinku od południowej 
granicy planu do północnej linii rozgraniczającej 18KD-
D (Osowskiej): szer. od 82,0 do 70,0m 
b) 2KD-GP czćċć trasy na odcinku od północnej linii 
rozgraniczającej ulicy 18KD-D (Osowskiej) do północnej 
granicy planu: szer. od 70,0 do 45,0m; 
2) ustala sić przejċcie TOG w dwóch poziomach (górą 
lub dołem) w miejscach wyznaczonych na rysunku 
planu; 
3) obowiązuje ustalenie § 13 ust. 2 pkt 2a; 
4) ustala sić zagospodarowanie TOG w sposób umoď-
liwiający: 
a) poprowadzenie komunikacji autobusowej oraz ċcie-
ďek rowerowych; 
b) zachowanie jezdni istniejących ulic (Podolskiej  
i Kwatery Głównej) połoďonych w liniach rozgranicza-
jących TOG jako jezdni odbarczeniowych; 
c) lokalizacjć magistrali ciepłowniczej zgodnie z ustale-
niem § 14 ust. 5 pkt 5 oraz kolektora sanitarnego; 
5) obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 oraz § 15 
ust. 2 pkt 1; 
6) ustala sić likwidacjć istniejącej zabudowy zlokalizo-
wanej w liniach rozgraniczających trasy (TOG); 
7) dopuszcza sić łączenie i podziały nieruchomoċci dla 
wydzielenia terenu trasy (TOG); 
8) dopuszcza sić zachowanie istniejącego zagospoda-
rowania do czasu realizacji docelowego zagospodaro-
wania terenu okreċlonego w planie; 

Nazwa: 
Trasa Olszynki Gro-
chowskiej (TOG) 
kategoria: wojewódzka 
zapisana w Planie 
Województwa Mazo-
wieckiego (uchwała 
Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego nr 
65/2004 z dnia  
7 czerwca 2004r.) 

3KD-Z 
 

zbiorcza 
 

1) szerokoċć w liniach rozgraniczających zgodnie  
z rysunkiem planu: 
a) na odcinku od ulicy 5KD-L (Ďółkiewskiego) do ulicy 
19KD-D (Tyċmienickiej) - szer. 30,0m, 
b) na odcinku od ulicy 19KD-D (Tyċmienickiej) i dalej 
do wschodniej linii rozgraniczającej TOG - szer. 37,0m ; 
2) ustala sić zagospodarowanie ulicy dla prowadzenia 
komunikacji autobusowej zgodnie z § 13 ust. 5 pkt 1; 
3) jezdnia na całej długoċci ulicy -szer. min. 7,0m /  
2 pasy ruchu, skrzyďowania zgodnie z rysunkiem planu; 
4) dopuszcza sić moďliwoċć budowy drugiej jezdni; 
5) ċcieďka rowerowa: dwukierunkowa - szer. min. 2,0m, 
po północnej stronie na całej długoċci w liniach roz-
graniczających ulicy - zgodnie z rysunkiem planu, 
6) po obu stronach ulicy: 
a) chodniki szer. min. 2,0m z obowiązkiem specjalnego 
opracowania posadzki na odcinku wskazanym na ry-
sunku planu, 
b) dopuszcza sić realizacjć szpalerów drzew w miejscu 
nie kolidującym z urządzeniami i przewodami pod-
ziemnej miejskiej infrastruktury technicznej; 
7) dopuszcza sić zatoki przystankowe dla autobusów 
oraz zatoki parkingowe postojowe (na rysunku planu 
jako propozycje lokalizacji), 
 

Nazwa ulicy:  
Szaserów 
kategoria:  
powiatowa 
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8) ogrodzenia zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1 oraz pkt 3  
(z wyłączeniem linii rozgraniczających terenów  
68UO-p i 71US/Z-p oraz 75UA(UP), 
9) obowiązują ustalenia § 9 ust. 1 pkt 1, 
10) dopuszcza sić lokalizacje wiat przystankowych, 
kiosków i obiektów małej architektury, przy czym obo-
wiązują ustalenia § 9 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 oraz ust. 7; 
11) ustala sić nakaz dostosowania przestrzeni publicz-
nych do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z § 9 
ust. 6 pkt 1 do 9; 
12) ponadto obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 
oraz § 5 ust. 4 

4KD-L 
 

lokalna 
 

1) szerokoċć w liniach rozgraniczających: 37,0m - zgod-
nie z rysunkiem planu; 
2) ustala sić zagospodarowanie dla prowadzenia ko-
munikacji autobusowej zgodnie z § 13 ust. 5 pkt 1 
3) jezdnia szer. min. 7,0m / 2 pasy ruchu oraz po obu 
stronach ulicy chodniki szer. min. 2,0m; 
4) dopuszcza sić moďliwoċć budowy drugiej jezdni; 
5) ċcieďka rowerowa: dwukierunkowa 
- szer. min. 2,0m, po północnej stronie na całej długo-
ċci w liniach rozgraniczających ulicy - zgodnie z rysun-
kiem planu, 
6) dopuszcza sić zatoki przystankowe dla autobusów 
oraz zatoki parkingowe postojowe (na rysunku planu 
jako propozycje lokalizacji), 
7) dopuszcza sić: 
- realizacjć jezdni odbarczeniowej szer. min. 5,0m po 
północnej stronie ulicy (na rysunku planu jako propo-
zycja lokalizacji; 
- dopuszcza sić realizacjć szpalerów drzew w miejscu 
nie kolidującym z urządzeniami i przewodami pod-
ziemnej miejskiej infrastruktury technicznej; 
8) obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 i § 9 
ust. 2, 3, 4, 6 i 7 oraz § 5 ust. 4; 
9) zagospodarowanie czasowe zgodnie z § 15 ust. 1  
pkt 4 i ust. 2 pkt 2: pćtla autobusowa przy północnej 
granicy planu 

Nazwa ulicy: Szaserów 
kategoria: gminna 
 

5KD-L lokalna 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających zgodnie z 
rysunkiem planu: 
a) na odcinku a/ od ul. Makowskiej do ul. Boremlow-
skiej szer. od min. 10,0 do 15,0m, 
b) na odcinku b/ od ul. Boremlowskiej do południowej 
granicy planu szer. 15,0m, 
2) jezdnia szerokoċci min. 6,0m / 2 pasy ruchu na całej 
długoċci ulicy, 
3) chodniki: po zachodniej stronie na całej długoċci 
ulicy szerokoċci do 2,0m oddzielone od jezdni pasem 
zieleni szer. 2,5m ze szpalerem drzew istniejących - do 
zachowania i uzupełnienia, 
4) na odcinku a/ po wschodniej stronie ulicy na długo-
ċci terenu 13MN/MW: chodnik szer. do 2,0m, 
5) ponadto obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 
oraz § 12 ust. 1 pkt 2, 4 i 5, 
6) zasady kształtowania przestrzeni publicznych zgod-
nie z ustaleniami § 9 ust. 3 pkt 1-5 ust. 4,5 i 6 oraz § 5 
ust. 4. 

nazwa ulicy:  
Ďółkiewskiego 
kategoria:  
gminna 
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6KD-L lokalna 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających zgodnie z 
rysunkiem planu: 
a) na odcinku od ul. Podolskiej do ul. Beskidzkiej szer. 
min. od 11,0 do 15,0m, 
b) na odcinku od ul. Beskidzkiej do ul. Olszynki Gro-
chowskiej od 22,0 do 24,0m, 
2) jezdnia szer. min. 6,0m / 2 pasy ruchu na całej dłu-
goċci ulicy, 
3) chodniki obustronne na całej długoċci ulicy szer. do 
2,0m, 
4) na odcinku od ulicy Koprzywiaĉskiej do ul. Olszynki 
Grochowskiej obustronne szpalery drzew oraz ciąg 
pieszy po północnej stronie ulicy oznaczony graficznie 
na rysunku planu, 
5) ponadto obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1-4 § 5 
ust. 4, 
6) zasady kształtowania przestrzeni publicznych zgod-
nie z ustaleniami § 9 ust. 3 pkt 1-5 ust. 4, 5 i 6 oraz § 5 
ust. 4. 

nazwa ulicy:  
Sztabowa 
kategoria:  
gminna 

7KD-L lokalna 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających zgodnie z 
rysunkiem planu: od 17,0 do 22,0m, 
2) jezdnia szerokoċci min.7,0m / 2 pasy ruchu, 
3) chodnik szerokoċci do 2,0m po południowej stronie 
ulicy, 
4) dwukierunkowa ċcieďka rowerowa szerokoċci 
min.2,0m po północnej stronie ulicy, 
5) ustala sić zagospodarowanie ulicy dla prowadzenia 
komunikacji autobusowej zgodnie z § 13 ust. 5 pkt 1, 
6) ustala sić lokalizacjć mostu drogowego na przejċcie 
nad Kanałem Kawćczyĉskim zgodnie z rysunkiem 
planu oraz § 4 ust. 21 pkt 6, 
7) dopuszcza sić lokalizacjć zatok autobusowych w 
miejscach wskazanych na rysunku planu, 
8) obowiązuje § 13 ust. 8 pkt 1-4 oraz § 5 ust. 4, 
9) zasady kształtowania przestrzeni publicznych zgod-
nie z ustaleniami § 9 ust. 3 pkt 1-5 ust. 4, 5 i 6 oraz § 5 
ust. 4. 

nazwa ulicy: 
Makowska 
kategoria: 
gminna 

8KD-L lokalna 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających zgodnie  
z rysunkiem planu: 
a) na odcinku od ul. Biskupiej do ul. Roďnowskiej  
min. 15,0m, 
b) na odcinku od ul. Roďnowskiej do ul. Kresowej  
min. 11,0m, 
2) jezdnia na całej długoċci ulicy szerokoċci min. 6,0m / 
2 pasy ruchu, 
3) chodniki na całej długoċci ulicy obustronne 
szer. do 2,0m, 
4) zasady kształtowania przestrzeni publicznych zgod-
nie z ustaleniami § 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, 4, 5, 6 i 7 a 
takďe § 5 ust. 4, 
5) ustala sić strefć ochrony liniowej KZ-L dla całej ulicy 
w granicy wyznaczonej na rysunku planu - zgodnie z 
ustaleniem § 7 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 4 pkt 16 ze 
specjalnym ukształtowaniem miejsc wskazanych na 
rysunku planu i wyeksponowaniem urządzeĉ informa-
cji historycznej, 
6) ustala sić lokalizacjć kolektora sanitarnego, 
7) obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4. 

nazwa ulicy: 
Pabianicka 
kategoria 
gminna 
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9KD-L lokalna 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających zgodnie z 
rysunkiem planu: 13,0m od ul. Pabianickiej do Jorda-
nowskiej oraz 10,0m do ul. Murmaĉskiej, 
2) jezdnia szer. min. 6,0m / 2 pasy ruchu, 
3) chodniki obustronne; szerokoċci do 2,0m po stronie 
północnej oraz z obowiązkiem specjalnego opracowa-
nia posadzki po stronie południowej na odcinku wska-
zanym na rysunku planu, 
4) zasady kształtowania przestrzeni publicznych zgod-
nie z ustaleniami § 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, 4, 6 i 7, 
5) ustala sić lokalizacjć kolektora sanitarnego, 
6) obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4. 

nazwa ulicy: 
Naddnieprzaĉska 
kategoria 
gminna 

10KD-L lokalna 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających zgodnie z 
rysunkiem planu: min. 10m przy ul. Styrskiej do 13m 
przy ul. Makowskiej, 
2) jezdnia szerokoċci min. 6,0m / 2 pasy ruchu, 
3) chodnik po zachodniej stronie ulicy szer. min 1,5m 
oddzielony od jezdni pasem zieleni szer. do 2,0m ze 
szpalerem drzew, 
4) ustala sić lokalizacjć kolektora sanitarnego, 
5) zasady kształtowania przestrzeni publicznych zgod-
nie z ustaleniami § 9 ust. 2 pkt 1,2 i 3 oraz ust. 3, 4, 5, 6 
i 7, 
6) obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 oraz § 5 
ust. 4. 

nazwa ulicy: 
Olszynki Grochowskiej 
kategoria 
gminna 

11KD-L lokalna 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających zgodnie z 
rysunkiem planu: 14,0m do min. 13,0m 
2) jezdnia szerokoċci 6,0m / 2 pasy ruchu, 
3) chodnik: 
a) po zachodniej stronie ulicy szer. 2,0m, 
b) po stronie wschodniej szerokoċci do 2,0m oddzielo-
ny od jezdni pasem zieleni szer. 4,0m ze szpalerami 
drzew, z wyjątkiem odcinka wzdłuď terenu 53U/MW, na 
którym chodnik sićgający jezdni ma szerokoċć 6,0m, 
umoďliwiający parkowanie samochodów osobowych, 
4) zasady kształtowania przestrzeni publicznych zgod-
nie z ustaleniami § 9 ust. 2 pkt 1,2 i 3 oraz ust. 3, 4, 5,  
6 i 7, 
5) obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 oraz § 5 
ust. 4, 
6) dopuszcza sić prowadzenie w liniach rozgraniczają-
cych ulicy ċcieďki rowerowej zgodnie z oznaczeniem 
graficznym na rysunku planu. 

nazwa ulicy: 
Biskupia 
kategoria: 
gminna 

12KD-L lokalna 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających zgodnie z 
rysunkiem planu: 
a) na odcinku od ul. Naddnieprzaĉskiej do ul. Bakalio-
wej szer. 10,0m, 
b) na odcinku od ul. Bakaliowej do ul. Morgowej szer. 
min. 13,0m, 
c) na odcinku od ul. Morgowej do ul. Czechowickiej od 
zachodniej linii rozgraniczającej do osi jezdni bćdącej 
granicą planu - szer. od 8,0 do 7,0m, 
2) jezdnia na całej długoċci ulicy szer. 6,0m, 
3) chodniki na całej długoċci ulicy obustronne szer. do 
2,0m, 
4) zasady kształtowania przestrzeni publicznych zgod-
nie z ustaleniami § 9 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 oraz ust. 3, 4,  
6 i 7, 
5) obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4. 

nazwa ulicy:  
Jordanowska 
kategoria:  
gminna 
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13KD-L lokalna 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających zgodnie z 
rysunkiem planu: 
a) na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Zawierciaĉskiej 
szer. 12,5m, 
b) na odcinku od ul. Zawierciaĉskiej do ul. Jordanow-
skiej szer. 11,0m, 
2) jezdnia na całej długoċci ulicy szer. 6,0m / 2 pasy 
ruchu, 
3) chodniki obustronne na całej długoċci ulicy  
szer. do 2,0m, 
4) dopuszcza sić zatoki parkingowe postojowe w miej-
scach orientacyjnie wskazanych na rysunku planu, 
5) zasady kształtowania przestrzeni publicznych zgod-
nie z ustaleniami § 9 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 oraz ust. 3, 4, 5, 6 
i 7 
6) obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 oraz § 5 
ust. 4. 

nazwa ulicy:  
Czechowicka 
kategoria:  
gminna 

14KD-L lokalna 1) szerokoċć od północnej linii rozgraniczającej ulicy do 
osi jezdni, bćdącej granicą planu, zgodnie z rysunkiem 
planu: 
a) na odcinku od ul. Podolskiej do 42KD-D szer. 8,0m, 
b) na odcinku od 42KD-D na długoċci ok. 120,0m  
w kierunku ul. Liwieckiej szer. 6,0m, 
c) na odcinku od ul. Liwieckiej do ul. Olszynki Gro-
chowskiej szer. 6,0m, 
2) szerokoċć do osi jezdni na odcinkach a, b i c min. 
3,0m, 
3) chodniki na odcinku b/ po północnej stronie ulicy 
szer. do 2,0m, 
4) dopuszcza sić zatoki parkingowe postojowe na od-
cinku a/ po północnej stronie ulicy, 
5) szpalery drzew na odcinku c/ po północnej stronie 
ulicy, 
6) zasady kształtowania przestrzeni publicznych zgod-
nie z ustaleniami § 9 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 oraz ust. 3, 4, 5, 6 
i 7 
7) obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do4 oraz § 5  
ust. 4. 

nazwa ulicy:  
Styrska 
kategoria:  
gminna 

39KD-L lokalna 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających 12,0m do 
13,0m, 
2) jezdnia szer. 6,0m / 2 pasy ruchu, 
3) po północnej stronie ulicy ċcieďka rowerowa wraz  
z chodnikiem szer. do 4,0m, po stronie południowej 
chodnik szer. 1,5m, 
4) obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 oraz § 5 
ust. 4. 

nazwa ulicy:  
Kresowa 
kategoria:  
gminna 

15KD-D dojazdowa 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających: 
a) na istniejącym odcinku od ul. Ďółkiewskiego do  
ul. Hetmaĉskiej: do 21,0m, 
b) na projektowanym odcinku od ul. Hetmaĉskiej do  
ul. Tyċmienieckiej: od 10,0m, 
2) jezdnia:6,0m / 2 pasy ruchu, 
3) chodnik jednostronny: do 2,0m po stronie połu-
dniowej, 
4) dopuszcza sić zatoki parkingowe postojowe w miej-
scach wskazanych na rys. planu, 
5) obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 oraz § 5 
ust. 4. 

nazwa ulicy:  
Boremlowska 
kategoria:  
gminna 
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16KD-D dojazdowa 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających: 
a) na odcinku od ul. Boremlowskiej do ul. Szaserów: od 
13,0m, 
b) na odcinku od ul. Szaserów do ul. Pokuckiej: 15,0m, 
2) jezdnia: 6,0m / 2 pasy ruchu, 
3) chodniki obustronne szer. do 2,0m, 
4) po wschodniej stronie ulicy szpaler drzew do obo-
wiązującego zachowania i uzupełnienia nie kolidujące-
go 
z wyjazdami do posesji 
5) obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 oraz § 5 
ust. 4. 

nazwa ulicy:  
Hetmaĉska 
kategoria:  
gminna 

17KD-D dojazdowa 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających: 
a) na odcinku od ul. Szaserów do ul. Osowskiej: 12,0m, 
b) na odcinku od ul. Osowskiej do ul. Pokuckiej do osi 
jezdni, bćdącej granicą planu: 7,5m, 
2) jezdnia na odcinku a/: 6,0m / 2 pasy ruchu i na od-
cinku b/: 2,5m do osi jezdni, 
3) chodniki na odcinku a/: obustronne szer. do 2,0m, 
na odcinku b/: jednostronny po zachodniej stronie ulicy 
szer. do 2,0m, 
4) dopuszcza sić zatoki parkingowe postojowe w miej-
scach wskazanych na rys. planu po wschodniej stronie 
na odcinku b/, 
5) obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 oraz § 5 
ust. 4. 

nazwa ulicy:  
Trembowelska 
kategoria:  
gminna 

18KD-D dojazdowa 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających: 
a) na odcinku od ul. Ďółkiewskiego do ul. Hetmaĉskiej: 
od 20,0m, 
b) na odcinku od ul. Hetmaĉskiej do ul. Trembowel-
skiej: do 23,0m, 
c) na odcinku od ul. Trembowelskiej do osi jezdni  
ul. Kwatery Głównej, bćdącej granicą planu: 9,5m, 
2) jezdnia: 6,0m / 2 pasy ruchu na odcinkach a/: i b/:, a 
na odcinku c) do osi jezdni 3,0m, 
3) chodniki: 
na odcinku a/ po północnej stronie ulicy szer. 4,0m i 
po południowej stronie szer. do 3,0m 
oddzielone od jezdni i linii rozgraniczającej pasami 
zieleni ze szpalerami drzew, 
na odcinku b/ po północnej stronie ulicy chodnik szer. 
do 4,0m oddzielony od jezdni szpalerem drzew. Po 
stronie południowej - chodnik szer. do 3,0m oddzielony 
od jezdni i linii rozgraniczającej pasami zieleni ze szpa-
lerami drzew, na odcinku c/ po północnej stronie chod-
nik szer. do 4,0m oddzielony od jezdni pasem zieleni ze 
szpalerem drzew, 
4) dopuszcza sić zatoki parkingowe postojowe w miej-
scach wskazanych na rys. planu, 
5) obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 oraz § 5 
ust. 4. 

nazwa ulicy:  
Osowska 
kategoria:  
gminna 

19KD-D dojazdowa 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających: 15,0m, 
2) jezdnia: 6,0m / 2 pasy ruchu, 
3) chodniki obustronne szer. do 2,0m, 
4) zieleĉ: 2,0m po zachodniej i do 3,0m po wschodniej 
stronie ulicy, 
5) ponadto obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 
oraz § 5 ust. 4. 

nazwa ulicy:  
Tyċmienicka 
kategoria:  
gminna 
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20KD-D dojazdowa 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających: 11,5m, 
2) jezdnia: 6,0m / 2 pasy ruchu, 
3) chodniki obustronne szer. 3,5m po stronie zachod-
niej i do 2,0m po wschodniej stronie, 
4) ponadto obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 
oraz § 5 ust. 4, 

nazwa ulicy:  
Podhajecka 
kategoria:  
gminna 

21KD-D dojazdowa 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających ulicy 15,0m, 
wlot na północ od ul. Szaserów zakoĉczony „zawrotką” 
14m x 14m, 
2) jezdnia 6,0m / 2 pasy ruchu, 
3) chodnik obustronny szer. od 1,5m 
4) obowiązują ponadto obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 
pkt 1do 4 oraz § 5 ust. 4. 

nazwa ulicy: 
Kwatery Głównej 
kategoria:  
gminna 

22KD-D dojazdowa 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających min.10,0m, 
2) jezdnia: min 5,5m / 2 pasy ruchu, 
3) chodniki obustronne szer. do 3,0m po stronie 
wschodniej i 2,0m po zachodniej, 
4) ponadto obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 
oraz § 5 ust. 4 

nazwa ulicy:  
Biłgorajska 
kategoria:  
gminna 

23KD-D dojazdowa 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających 11,5m do 
25KD-D i dalej 11,0m, 
2) jezdnia szer. min. 5,5m / 2 pasy ruchu, 
3) chodniki obustronne szer. 2,0m , 
4) ponadto obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 
oraz § 5 ust. 4 

nazwa ulicy:  
Wiarusów 
kategoria:  
gminna 

24KD-D dojazdowa 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających min.10,0m, 
2) jezdnia szer. min. 5,5m / 2 pasy ruchu, 
3) chodniki obustronne szer. 2,0m, 
4) ponadto obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 
oraz § 5 ust. 4 

nazwa ulicy:  
Zapałczana 
kategoria:  
gminna 

25KD-D dojazdowa 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających: 
a) odcinek od ul. Szaserów do ul. Wiarusów 
min. 10,0m, 
b) odcinek od ul. Wiarusów do ul. Sztabowej do 11,5m 
do 11,0m, 
c) odcinek od ul. Sztabowej do zawrotki po stronie 
południowej min. 10,0m i zawrotki szer. 15,0m, 
2) jezdnia szerokoċci: 
na odcinku a/: min. 5,5m / 2 pasy ruchy, 
na odcinku b/: min. 5,5m / 2 pasy ruchu, 
na odcinku c/: min. 5,5m / 2 pasy ruchu, 
3) chodniki obustronne: 
na odcinku a/ po stronie zachodniej szer. od 1,5m,  
a po stronie wschodniej szer. 2,0m, 
na odcinku b/ po stronie zachodniej szer.2,0m,  
a po stronie wschodniej szer. od 1,5m, 
4) obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 oraz § 5 
ust. 4. 

nazwa ulicy:  
Beskidzka 
kategoria:  
gminna 

26KD-D dojazdowa 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających: 
a) odcinek od ul. Wiarusów do ul. Sztabowej 
min.10,0m, 
b) odcinek od ul. Sztabowej do ul. Styrskiej do 14,0m, 
2) jezdnia szerokoċci 5,5m / 2 pasy ruchu, 
3) chodniki szerokoċci: 
na odcinku a/: 2,0m po obu stronach, na odcinku b/: 
2,0m po stronie wschodniej oraz do 3,0m po stronie 
zachodniej, 
4) obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 oraz § 5 
ust. 4. 

nazwa ulicy:  
Liwiecka 
kategoria:  
gminna 
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27KD-D dojazdowa 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających: 
a) odcinek od ul. Wiarusów do ul. Sztabowej 
min.10,0m, 
b) odcinek od ul. Sztabowej do ul. Styrskiej 11,5m, 
2) jezdnia szerokoċci 5,5m / 2 pasy ruchy, 
3) chodniki obustronne szerokoċci: 
na odcinku a/: jednostronne po 
wschodniej stronie jezdni 2,0m, 
na odcinku b/: obustronnie szer. 2,0m, 
4) obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 oraz § 5 
ust. 4. 

nazwa ulicy:  
Koprzywiaĉska 
kategoria:  
gminna 

28KD-D dojazdowa 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających min.10,0m, 
2) jezdnia szer. min. 5,5m / 2 pasy ruchu, 
3) chodniki obustronne szer. 2,0m, 
4) dopuszcza sić zatoki parkingowe postojowe przy 
terenie 50U/MW zgodnie z rysunkiem planu, 
5) obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 oraz § 5 
ust. 4. 

nazwa ulicy:  
Łysogórska 
kategoria:  
gminna 

29KD-D dojazdowa 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających 14,0m, 
2) jezdnia szer. 6,0m / 2 pasy ruchu, 
3) chodniki obustronne szer. do 2,0m, 
4) szpaler drzew po wschodniej stronie ulicy, 
5) obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 oraz § 5 
ust. 4. 

nazwa ulicy:  
Biskupia  
kategoria:  
gminna 

30KD-D dojazdowa 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających 15,0m, 
2) jezdnia szer. 6,0m / 2 pasy ruchu, 
3) chodniki obustronne szer. do 2,0m, 
4) szpaler drzew na odcinku zgodnie z rysunkiem pla-
nu, 
5) zatoka parkingowa zgodnie z rysunkiem planu, 
6) obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 oraz § 5 
ust. 4. 

nazwa ulicy:  
Roďnowska 
kategoria:  
gminna 

31KD-D dojazdowa 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających 10,0m, 
2) jezdnia szer. 5,50m / 2 pasy ruchu, 
3) chodniki po wschodniej stronie szer. 3,0m, po za-
chodniej stronie do 2,0m, 
4) obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 oraz § 5 
ust. 4. 

nazwa ulicy:  
Cukrownicza 
kategoria: 
gminna 

32KD-D dojazdowa 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających 12,0m, 
2) jezdnia szer. 6,0m zakoĉczona zawrotką przy  
ul. Pabianickiej / 2 pasy ruchu, 
3) chodniki po wschodniej stronie ulicy szer. 4,0m, 
po zachodniej szer. do 2,0m, 
4) obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 oraz § 5 
ust. 4. 

nazwa ulicy:  
Ludwisarska 
kategoria:  
gminna 

33KD-D dojazdowa 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających min. 10,0m, 
2) jezdnia szer. 5,5m / 2 pasy ruchu, 
3) chodnik szer. do 2,0m, po stronie południowej ulicy, 
4) obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 oraz § 5 
ust. 4. 

nazwa ulicy: 
Gorzelnicza 
kategoria:  
gminna 

34KD-D dojazdowa 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających min. 10,0m: 
a) odcinek od ul. Pabianickiej do ul. Zawierciaĉskiej 
10,0m, 
b) odcinek od ul. Zawierciaĉskiej do ul. Jordanowskiej 
10,0m, 
2) jezdnia szerokoċci: 
na odcinku a/: min. 5,5m / 2 pasy ruchu, 
na odcinku b/: 6,0m / 2 pasy ruchu, 

nazwa ulicy:  
Osada Ojców 
kategoria:  
gminna 
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3) chodniki szerokoċci: 
na odcinku a/ jednostronny po zachodniej stronie ulicy 
szer.2,0m, na odcinku b/ obustronne szer. 2,0m, 
4) obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 oraz § 5 
ust. 4. 

35KD-D dojazdowa 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających od 11 do 
12,0m zgodnie z rysunkiem planu, 
2) jezdnia szer. min. 6,0m / 2 pasy ruchu, 
3) chodnik obustronny po stronie północnej szer. min. 
2,0m, po południowej szer. min. 3,0m, 
4) zatoka parkingowa zgodnie z rys. planu, 
5) obowiązują ustalenia § 3 ust. 1 i 2 pkt 2L oraz ust. 8 
pkt 1 do 4. 

nazwa ulicy:  
Zawierciaĉska 
kategoria:  
gminna 

36KD-D dojazdowa 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających: 
a) odcinek od ul. Osada Ojców do ul. Kiciĉskiego min. 
14,0m i do Jordanowskiej 11,0m, 
b) odcinek od ul. Jordanowskiej do ul. Murmaĉskiej 
min.10,0m, 
2) jezdnia szer. min. 6,0m / 2 pasy ruchu, 
3) chodniki obustronne szerokoċci szer. do 2,0m 
4) obowiązują ustalenia § 13 ust. 1 i 2 pkt 2L oraz ust. 8 
pkt 1 do 4. 

nazwa ulicy:  
Bakaliowa 
kategoria: 
gminna 

38KD-D dojazdowa 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających min. 10,0m, 
2) jezdnia szer. min. 5,5m / 2 pasy ruchu, 
3) chodnik jednostronny po wschodniej stronie ulicy 
szer. 2,0m, 
4) ponadto obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 
oraz § 5 ust. 4 

nazwa ulicy:  
Jordanowska 
kategoria:  
gminna 

40KD-D dojazdowa 1) szerokoċć do osi jezdni bćdącej granicą planu 
min.4,0m, 
2) po zachodniej stronie ulicy chodnik szer. do 1,5m, 
3) ponadto obowiązują ustalenia § 13 ust. 1 i 2 pkt 2L 
oraz ust. 8 pkt 1 do 4. 

nazwa ulicy:  
Murmaĉska 
kategoria:  
gminna 

41KD-D dojazdowa 1) szerokoċć do osi jezdni bćdącej granicą planu  
min. 4,5m, 
2) chodnik szer. do 2,0m, po północnej stronie ulicy, 
3) obowiązują ustalenia §13 ust. 1 i 2 pkt 2L oraz ust. 8 
pkt 1 do 4.  

nazwa ulicy:  
Morgowa 
kategoria:  
gminna 

42KD-D dojazdowa 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających min. 10,0m 
2) jezdnia szer. min. 5,5m 
3) obowiązują ustalenia §13 ust. 8 pkt 1 do 4. 

Bez nazwy  
kategoria:  
gminna 

43KD-D dojazdowa 1) szerokoċć od północnej linii rozgraniczającej do osi 
jezdni bćdącej granicą planu: min. 5,5m 
2) chodnik szer. 3,0m po północnej stronie ulicy, 
3) ponadto obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 
oraz § 5 ust. 4. 

nazwa ulicy:  
Pokucka 
kategoria: 
gminna 

 
§ 28. Tereny ciągów pieszo-jezdnych zgodnie z § 4 ust. 19. 

 
Oznaczenie 
na rysunku 

planu 

Funkcja 
drogi 

Zasady zagospodarowania  

(1) (2) (3) (4) 

44KPJ pieszo -jezdna 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających: 
a) na odcinku od ul. Ďółkiewskiego (5KD-L)  
do 45KPJ szer.min.10,0m, 
b) na odcinku od 45KPJ do ul. Szaserów 4KD-L 
szer. 20,0m, 
 

nazwa: Makowska  
ciąg pieszo-jezdny 
wzdłuď północnej 
granicy planu -
stanowiącej połu-
dniową granicć tere-
nów kolejowych 
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2) jezdnia - chodnik szer. min. 5,0m oraz ċcieďka 
rowerowa oznaczona graficznie na rysunku planu, 
3) obowiązuje utrzymanie istniejącej magistrali cie-
płowniczej, 
4) dla fragmentu północnej linii rozgraniczającej  
w czćċci zachodniej ulicy obowiązują ustalenia § 6  
ust. 3 pkt 3, 
5) dopuszcza sić zagłćbienie istniejącej magistrali 
ciepłowniczej pod powierzchnią terenu, 
6) dopuszcza sić wjazd i wyjazd z terenów oznaczonych 
symbolem: 1MN i 74MW(U), 
7) ponadto obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4 
oraz § 5 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 17. 

kategoria:  
gminna 

45KPJ pieszo -jezdna 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających zmienna od 
około 10,0m do 13,0m, 
2) jezdnia - chodnik szer. min. 5,5m, 
3) obowiązuje zjazd w ulicć wewnćtrzną (Dynowską) 
oznaczoną graficznie na rysunku planu; 
4) ponadto obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4. 

Bez nazwy.  
Ciąg pieszo-jezdny 
połoďony po wschod-
niej stronie  
Trasy Olszynki Gro-
chowskiej łączący 
44KPJ z ul. Szaserów  
kategoria:  
gminna 

46KPJ pieszo -jezdna 1) szerokoċć w liniach rozgraniczających 13,0m, 
2) jezdnia - szer. min. 5,5m, 
3) obowiązuje utrzymanie po południowej stronie 
szpaleru drzew, zgodnie z § 9 ust. 5, 
4) ponadto obowiązują ustalenia § 13 ust. 8 pkt 1 do 4. 

Bez nazwy  
Ciąg pieszo-jezdny z 
dostćpem do kom-
pleksu garaďy,  
kategoria: 
gminna 

47KPJ pieszo -jezdna szerokoċć w liniach rozgraniczających ċrednio 8,0m, 
jezdnia - chodnik szer. min. 5,5m. 

nazwa:  
Tarnobrzeska 
kategoria:  
gminna 

48KPJ pieszo -jezdna szerokoċć w liniach rozgraniczających 8,0m zakoĉczona 
zawrotką szer. do 12,0m, jezdnia - chodnik  
szer. min. 5,5m. 

nazwa: 
Ludwisarska 
kategoria:  
gminna. 

 
Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 29. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszczćtych przed dniem wejċcia 
w ďycia niniejszego planu a nie zakoĉczonych 
decyzją ostateczną, stosuje sić ustalenia planu. 

§ 30. Wykonanie uchwały powierza sić Pre-
zydentowi m.st. Warszawy. 

§ 31. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 32. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym 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 214, poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 
214 poz. 1806, Dz.U. z .2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, 
Dz.U. z .2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. l457,Dz.U. z 
2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 
48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 
2008r. Nr 180 poz. llll, Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 
52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U z 2010r. Nr 28 poz 142, 
Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 
2004r Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz.U. z 2005, Nr 113 
poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 
225 poz. 1635, Dz.U. z 2007 Nr 127 poz. 880, Dz.U. z 
2008rNr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, 
Dz.U z 2010 Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 
675, Nr 119 poz. 804. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady m. st. Warszawy: 

Ligia Krajewska 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XC/2662/2010 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 
z dnia 23 wrzeċnia 2010r. 

 
Wykaz uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru Gocławka Północnego obejmujący uwagi nieuwzglćdnione przez Prezydenta m.st. Warszawy 
oraz sposób rozpatrzenia tych uwag przez Radć m.st. Warszawy 

 
Lp. Data wpływu 

uwagi 
Nazwisko i imić, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

Treċć uwagi Oznaczenie 
nieruchomoċci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomoċci, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnićcie Prezyden-
ta m.st. Warszawy w 
sprawie rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygnićcie Rady m.st. Warszawy 

uwagi  
nieuwzglćdnione 

uwaga  
uwzglćdniona 

uwaga  
nieuwzglćdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 02.06.2009 Compart. 
Spółka z o.o. 

 

Zwićkszenie wskačnika maksy-
malnej powierzchni zabudowy na 
działce do min. 80% i zmniejsze-
nie wskačnika powierzchni 
biologicznie czynnej do 0 - 10%. 

dz. ew. nr 129 
obrćb 3-04-10 

29 MW Nieuwzglćdniona  
w zakresie zwićkszenia 
maksymalnej powierzchni 
zabudowy na działce, 
zmniejszenia wskačnika 
powierzchni biologicznie 
czynnej 

 Nieuwzglćdniona  
w zakresie zwićkszenia 
maksymalnej powierzchni 
zabudowy na działce, 
zmniejszenia wskačnika 
powierzchni biologicznie 
czynnej 

2. 02.06.2009 Marek Kałuďny 

 

Zwićkszenie wskačnika maksy-
malnej powierzchni zabudowy na 
działce do min. 80% i zmniejsze-
nie wskačnika powierzchni 
biologicznie czynnej do 0 - 10%. 

dz. ew. nr 130 
obrćb 3-04-10 

29 MW Nieuwzglćdniona  
w zakresie zwićkszenia 
maksymalnej powierzchni 
zabudowy na działce  
i zmniejszenia wskačnika 
powierzchni biologicznie 
czynnej 

 Nieuwzglćdniona  
w zakresie zwićkszenia 
maksymalnej powierzchni 
zabudowy na działce  
i zmniejszenia wskačnika 
powierzchni biologicznie 
czynnej 

3. 15.06.2009 Mieszkaĉcy Gocławia 
Północnego  
ul. Zawierciaĉska, 
Bakaliowa, Osada 
Ojców, Czechowicka i 
Kiciĉskiego 

Postulat o ustalenie w planie 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz wielorodzin-
nej z zakresu domów w typie 
kamieniczek zawierających od  
4 do 8 mieszkaĉ, jak w terenach 
MN/MW 

Teren ograniczony 
ulicami Czecho-

wicką , Pabianicką, 
Naddnieprzaĉską i 

Jordanowską w 
obrćbie 3-07-13 

28MN/MW 11MN 
40MW 45MW(U) 

39MW 

Dla terenu 11MN uwaga 
nieuwzglćdniona, 
istniejące zagospodaro-
wanie terenu predestynuje 
go do funkcji zabudowy 
jednorodzinnej 

 Dla terenu 11MN uwaga 
nieuwzglćdniona, istniejące 
zagospodarowanie terenu 
predestynuje go do funkcji 
zabudowy jednorodzinnej 

4. 24.06.2009 Wiesława Skorupka 

 

Dopuszczenie zabudowy 
mieszkaniowej jedno i wieloro-
dzinnej do 12m o symbolu 
MN/MW na terenach 28MN/M 
11MN, 40MW, 45MW(U), 39MW 

Dz. ew. 203 obrćb 
3-07-13 oraz 

tereny przyległe 

28MN/MW 11MN 
40MW 45MW(U) 

39MW 

Dla terenu 11MN uwaga 
nieuwzglćdniona, 
istniejące zagospodaro-
wanie terenu predestynuje 
go do funkcji zabudowy 
jednorodzinnej 

 Dla terenu 11MN uwaga 
nieuwzglćdniona, istniejące 
zagospodarowanie terenu 
predestynuje go do funkcji 
zabudowy jednorodzinnej 

5. 24.06.2009 Krzemiĉski Bogdan Protest przeciwko zabudowie 
wielorodzinnej z powierzchnią 
handlowo usługową. 

Rejon  
ul. Czechowickiej 

46MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

6. 24.06.2009 Alina Wieczorek Protest przeciwko zabudowie 
wielorodzinnej wys. 18m w 
rejonie ul. Czechowickiej 

Dz. ew. 65 i 66 
obrćb 3-07-13 

46MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

7. 24.06.2009 Janusz Kosiba Dopuszczenie funkcji usługowej: 
stacji obsługi samochodów 
i myjni samochodowej 

Dz. ew. 152 obrćb 
3-04-15 

4KD-L 10KD-L 
81ZP(U)-czćċć 
78ZP - czćċć 

 

Uwaga nieuwzglćdniona:- 
- projekt planu ustala na 
działce inwestycje celu 
publicznego zgodnie z §4 
ust. 21 pkt.2 i 4 (4KD-L, 
10KD-L, 81ZP(U) - czćċć  
i 78ZP- czćċć. przy czym: 

- droga publiczna 4KD-L 
warunkuje obsługć 
komunikacją publiczną 
(autobusową) centralnej  
i wschodniej czćċci 
Gocławka; 

- droga publiczna 10KD-L 
stanowi niezbćdne 
połączenie komunikacyjne 
północnej i centralnej 
czćċci obszaru Gocławka 
do ulicy Grochowskiej; 

- istniejąca magistrala 
ciepłownicza zasilająca 
miasto przebiega przez 
ċrodkową czćċć działki. 

 Uwaga nieuwzglćdniona:- 
projekt planu ustala na 
działce inwestycje celu 
publicznego zgodnie z §4 
ust. 21 pkt.2 i 4 (4KD-L, 
10KD-L, 81ZP(U) – czćċć 
 78ZP- czćċć. przy czym: 

- droga publiczna 4KD-L 
warunkuje obsługć 
komunikacją publiczną 
(autobusową) centralnej  
i wschodniej czćċci 
Gocławka; 

- droga publiczna 10KD-L 
stanowi niezbćdne 
połączenie komunikacyjne 
północnej i centralnej czćċci 
obszaru Gocławka do ulicy 
Grochowskiej; 

- istniejąca magistrala 
ciepłownicza zasilająca 
miasto przebiega przez 
ċrodkową czćċć działki 

8. 24.06.2009 Aleksandra 
Drewnowska 

Dopuszczenie jedynie zabudowy 
mieszkaniowej w typie kamieni-
czek (4-8 mieszk.) max do 12m 
wysokoċci 

Dz. ew. 67 obrćb 
3-07-13 oraz cały 

obszar planu 

45MW(U) i inne Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona .Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy  
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

9. 24.06.2009 Agnieszka Hułas Zmiana parametrów wysoko-
ċciowych zabudowy jedno  
i wielorodzinnych do 12m na 
terenach: 30MW, 29 MW, 41MW, 
45MW(U), 39MW, 45MW(U) 

Dz. ew. 58 obrćb 
3-07-13 

30MW 29 MW 
41MW 45MW(U) 

39MW 

Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona zakresie 
30MW i 29MW 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona zakresie 
30MW i 29MW 

10. 24.06.2009 Marek Drewnowski Dopuszczenie jedynie zabudowy 
mieszkaniowej w typie kamieni-
czek (4-8 mieszkaĉ)j max do 12m 
wysokoċci 

Dz. ew. 67 obrćb 
3-07-13 

oraz cały obszar 
planu 

45MW(U) i inne Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i 
jednakowych parametrów 
na obszarze całego planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

11. 24.06.2009 Krzysztof Krzemiĉski Protest przeciwko zabudowie 
mieszkaniowej wielorodzinnej z 
powierzchniami handlowo-
usługowymi 

Dz. ew. 13 obrćb 
3-07-13 oraz rejon 

ulicy  
Czechowickiej 

46MW(U) 
45MW(U) 39MW 

47MW(U) 

Uwaga nieuwzglćdniona 
czćċciowo w zakresie 
46MW(U) i 47MW(U) 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
czćċciowo w zakresie 
46MW(U) i 47MW(U) 

12. 24.06.2009 Zbigniew Kowalik Dopuszczenie zabudowy 
mieszkaniowej o symbolu 
28MN/MW do wys. 12m 

Dz. ew. 16 obrćb 
3-07-13 oraz rejon 
ulic: Czechowicka, 
Pabianicka, Osada 

Ojców,  
Jordanowska 

40MW 45MW(U) 
58U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
czćċciowo dla kwartału 
58U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
czćċciowo dla kwartału 
58U/MW 
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13. 24.06.2009 Edward Hułas Protest przeciwko zabudowie 
mieszkaniowej wielorodzinnej  
o wys. 18-20m oraz ďądanie 
zmiany typu zabudowy na 
MN/MW wys. do 12m 

Dz. ew. 130 obrćb 
3-07-13 

oraz rejon ulic: 
Czechowicka, 

Pabianicka, Osada 
Ojców,  

Jordanowska 

29MW, 30MW, 
41MW(U), 39MW, 
40MW, 45MW(U) 

Uwaga nieuwzglćdniona 
czćċciowo dla kwartałów 
29MW, 30MW, 41MW(U), 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
czćċciowo dla kwartałów 
29MW, 30MW, 41MW(U), 

14. 24.06.2009 Zofia Hułas-Rokita Wprowadzenie dla całego 
obszaru zabudowy o symbolu 
28MN/MW 

Czechowicka 
Pabianicka 

Jordanowska 

45MW(U) 58U/MW 
39MW 40MW 

28MN/MW 
27MN/MW 

55U/MW 56U/MW 
57U/MW 67MN/U 

26MN/MW 
43MW(U) 69(UO) 

70(UO) 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla kwartałów 58U/MW, 
55U/MW, 56U/MW, 
57U/MW, 67MN/U, 69(UO) 
i 70(UO) 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla kwartałów 58U/MW, 
55U/MW, 56U/MW, 
57U/MW, 67MN/U, 69(UO)  
i 70(UO) 

15. 24.06.2009 Zygfryd Hułas 
Elďbieta Hułas 

Wprowadzenie dla całego 
obszaru zabudowy o symbolu 
28MN/MW 

Czechowicka 
Pabianicka 

Jordanowska 

45MW(U) 58U/MW 
39MW 40MW 

28MN/MW 
27MN/MW 

55U/MW 56U/MW 
57U/MW 67MN/U 

26MN/MW 
43MW(U) 69(UO) 

70(UO) 

Uwaga nieuwzglćdniona 
czćċciowo dla kwartałów 
58U/MW, 55U/MW, 
56U/MW, 57U/MW, 
67MN/U, 69(UO) i 70(UO) 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
czćċciowo dla kwartałów 
58U/MW 55U/MW 56U/MW 
57U/MW 67MN/U 69(UO) 
70(UO) 

16. 24.06.2009 Anna Poławska Zmiana przeznaczenia pod 
zabudowć mieszkaniową w typie 
kamieniczek (4-8 mieszkaĉ) do 
12 m wys 

Dz. ew. 67 obrćb 
3-07-13 oraz cały 

obszar planu 

45MW(U) Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i 
jednakowych parametrów 
na obszarze całego planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

17. 24.06.2009 Jadwiga Pióro Zabudowa mieszkaniowa jedno i 
wielorodzinna o parametrach jak 
w obszarze 28MN/MW 

Dz. ew. 130 obrćb 
3-07-13 oraz rejon 
ulic: Czechowicka, 
Pabianicka, Osada 

Ojców,  
Jordanowska 

40MW 45MW(U) 
58U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
czćċciowo dla kwartału 
58U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
czćċciowo dla kwartału 
58U/MW 

18. 24.06.2009 Jadwiga  
Drewnowska 

Zmiana przeznaczenia pod 
zabudowć mieszkaniową w typie 
kamieniczek (4-8 mieszkaĉ) do  
12 m wys. 

Dz. ew. 67 obrćb 
3-07-13 oraz cały 

obszar 

45MW(U) Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i 
jednakowych parametrów 
na obszarze całego planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

19. 24.06.2009 Marek Poławski  
 

Zmiana przeznaczenia pod 
zabudowć mieszkaniową w typie 
kamieniczek (4-8 mieszkaĉ) do  
12 m wys. 

Dz. ew. 67 obrćb 
3-07-13 oraz cały 

obszar planu 

45MW(U) Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i 
jednakowych parametrów 
na obszarze całego planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

20. 02.07. 2009 Wacław Adaċko Zabudowa do trzech kondygnacji 
lub do 11m wys. dla obszaru 
36MW 

Dz. ew. 113 obrćb 
3-04-15 

19MN/MW 
36MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
czćċciowo w zakresie 
obniďenie wysokoċci  
do 11 m 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
czćċciowo w zakresie 
obniďenie wysokoċci do  
11 m. 

21. 02.07.2009 Boďena  
Ryczkowska 

Zabudowa tylko do trzech 
kondygnacji 

Obrćb 3-04-15 dz. 
ew. 117 oraz 
prostokąt ulic 
Zapałczana, 

Sztabowa Biskupia 
i Wiarusów 

19MN/MW 35 MW 
36MW 

Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona w 
zakresie ograniczenia 
liczby kondygnacji dla 
kwartałów 19MN/MW  
i 35MW 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona w zakresie 
ograniczenia liczby 
kondygnacji dla kwartałów 
19MN/MW i 35MW 

22. 01.07.2009 Hanna Charuba-
Graziotti 

Włączenie wskazanych działek do 
obszaru funkcjonalnego 52U/MW 

Dz. ew. 44 obrćb 
3-04-16 dz. ew. 45 

obrćb 3-04-16 

22MN/MW Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona w 
zakresie wąskiego pasa 
działki mićdzy działkami 
46/1 i 47 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona w zakresie 
wąskiego pasa działki 
mićdzy działkami 46/1 i 47 

23. 01.07.2009 Jacek Charuba Włączenie wskazanych działek do 
obszaru funkcjonalnego 52U/MW 

Dz. ew. 44 obrćb 
3-04-16 dz. ew. 45 

obrćb 3-04-16 

22MN/MW Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona w 
zakresie wąskiego pasa 
działki mićdzy działkami 
46/1 i 47 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona w zakresie 
wąskiego pasa działki 
mićdzy działkami 46/1 i 47 

24. 02.07.2009 Beata Chroċcicka Brak zgody na zabudowć 
wielorodzinną wys. 20m 

Dz. ew. 71 obrćb 
3-07-13 oraz cały 

obszar planu 

45MW(U) Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

25. 02.07.2009 Marta Wopaleĉska, 
Piotr Wopaleĉski 

Zabudowa max do 12m wys. 
lub trzy kondygnacje 

Dz. ew. 98/1 obrćb 
3-04-15 oraz rejon 

ulic Sztabowa, 
Zapałczana, 
Wiarusów, 
Biskupia 

36MW Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie ograniczenia 
liczby kondygnacji  
i wysokoċci dla kwartałów 
19MN/MW i 35MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona w 
zakresie ograniczenia liczby 
kondygnacji i wysokoċci dla 
kwartałów 19MN/MW  
i 35MW 

26. 02.07.2009 Janusz Pliszka Zabudowa mieszkalna do 12m 
wys. w obszarze planu 
- w obrćbie 3-04-15 dz. ew. 99/5 
zabudowa mieszkaniowa tylko do 
dwóch kondygnacji 

Obrćb 3-04-15 
dz. ew. 108 

dz. ew. 99/5 

36MW 

 

Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

27. 02.07.2009 Mateusz Wodejko W 36MW dopuszczenie zabudowy 
do 11m wysokoċci 

Obrćb 3-04-15 36MW Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona w 
zakresie obniďenia 
wysokoċci do 11 m 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona w zakresie 
obniďenia wysokoċci do 
11m 

28. 02.07.2009 Jacek Talarek W obszarze funkcjonalnym 36MW 
zabudowa mieszkaniowa do 10m 
wys. 
- na dz. ew. 99/5 dopuszczalne 
dwie kondygnacje 

Obrćb 3-04-15 36MW 

 

Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona w 
zakresie obniďenia 
wysokoċci do 10 m 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona w zakresie 
obniďenia wysokoċci do 
10m 

29. 02.07.2009 Grzegorz  
Tomaszewski 

Zakaz zabudowy mieszkaniowej 
wysokiej na całym obszarze 
Gocławka Północnego 

- na dz. ew. 99/5 dopuszczalne 
tylko dwie kondygnacje 

- w obszarze funkcjonalnym 
36MW zabudowa do 11m wys. 

Dz. ew. 83 obrćb 
3-04-15 

dz. ew. 99/5  
obr.3-04-15 

oraz cały obszar 
planu 

35MW 

36MW 

 

Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona w 
zakresie obniďenia 
wysokoċci do 11 m. Nie 
jest moďliwe ustalenie 
jednego typu zabudowy  
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona w zakresie 
obniďenia wysokoċci do 
11m. Nie jest moďliwe 
ustalenie jednego typu 
zabudowy i jednakowych 
parametrów na obszarze 
całego planu 
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30. 02.07.2009 Henryk Wodejko 1.Jednokierunkowy ruch ul. 
Olszynki Grochowskiej w 
kierunku południowym oraz ul. 
Koprzywiaĉska w kierunku 
północnym 

2.Na terenach oznaczonych 
numerem: 35, 36, 19, 20, 24, 37 
zabudowa mieszkaniowa do wys. 
12m 

Ulice: Olszynki 
Grochowskiej, 
Koprzywiaĉska 

 

10KD-L 

27KD-D 
35MW  

36MW 19MN/MW 
20MN/MW 

24MN/MW 37MW 

1. Uwaga dotycząca ulic 
nie została uwzglćdniona, 
poniewaď organizacja 
ruchu nie jest przedmio-
tem planu; 

2. Uwaga nieuwzglćdnio-
na w zakresie terenów: 
19MN/MW, 20MN/MW 
i 37MW oraz czćċciowo 
dla terenu 35MW 
(obniďenie wysokoċci do 
14 m) 

 1. Uwaga dotycząca ulic nie 
została uwzglćdniona, 
poniewaď organizacja ruchu 
nie jest przedmiotem planu; 

2. Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie terenów: 
19MN/MW, 20MN/MW i 
37MW oraz czćċciowo dla 
terenu 35MW (obniďenie 
wysokoċci do 14 m) 

31 02.07.2009 Mirosław  
Kowalewski 

1. Dopuszczenie na terenie proj. 
planu zabudowy mieszkaniowej 
do wys. 12m 

2. Na dz. ew. 99/5 z ob. 3-04-15 
dopuszczenie dwóch kondygnacji 

3. Protest przeciw intensyfikacji 
zabudowy, która spowoduje 
kolizje w układzie komunikacyj-
nym, trudnoċci w poruszaniu sić 
po chodnikach, pozbawienie 
ċwiatła słonecznego istniejących 
budynków, zwićkszenie 
zapotrzebowania w zakresie 
infrastruktury społecznej, ubytek 
terenów zieleni, , zwićkszenie 
poziomu hałasu. 

Obszar proj. planu 
oraz dz. ew. 104  

i 99/5  
obrćb 3-04-15 

3MN 
36MW 

1 i 3. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i 
jednakowych parametrów 
na obszarze całego planu 

2. Uwaga nieuwzglćdnio-
na czćċciowo-obniďenie 
wysokoċci do 12 m. 

 1 i 3. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

2. Uwaga nieuwzglćdniona 
czćċciowo-obniďenie 
wysokoċci do 12 m. 

32. 02.07.2009 Jolanta Wójcik 1. Dopuszczenie na terenie proj. 
planu zabudowy mieszkaniowej 
do wys. 12m 

2. Na dz. ew. 99/5 z ob. 3-04-15 
dopuszczenie dwóch kondygnacji 

3. Protest przeciw intensyfikacji 
zabudowy, która spowoduje 
kolizje w układzie komunikacyj-
nym, trudnoċci w poruszaniu sić 
po chodnikach, pozbawienie 
ċwiatła słonecznego istniejących 
budynków, zwićkszenie 
zapotrzebowania w zakresie 
infrastruktury społecznej, ubytek 
terenów zieleni, , zwićkszenie 
poziomu hałasu. 

4. Budowa kolektorów kanaliza-
cyjnych 

Obszar proj. planu 
oraz dz. ew. 99/5 

obrćb 3-04-15 

3MN 
36MW 

1 i 3. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

2. Uwaga nieuwzglćdnio-
na czćċciowo-obniďenie 
wysokoċci do 12 m. 

4. Uwaga dotycząca 
budowy kolektorów 
kanalizacyjnych nie została 
uwzglćdniona poniewaď 
dotyczy zagadnieĉ, które 
nie są regulowane 
zapisami w planach 
miejscowych. 

 1 i 3. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

2. Uwaga nieuwzglćdniona 
czćċciowo-obniďenie 
wysokoċci do 12 m. 

4. Uwaga dotycząca 
budowy kolektorów 
kanalizacyjnych nie została 
uwzglćdniona poniewaď 
dotyczy zagadnieĉ, które 
nie są regulowane zapisami 
w planach miejscowych. 

33. 02.07.2009 Marianna Pliszka 1. Dopuszczenie w rejonie ulic: 
Sztabowa, Wiarusów, Koprzy-
wiaĉska, Liwiecka, Beskidzka 
zabudowy mieszkaniowej do wys. 
12m 

2. Na dz. ew. 99/5 z ob. 3-04-15 
dopuszczenie dwóch kondygnacji 

Dz. 99/5 obrćb 3-
04-15 oraz 
rejon ulic: 
Sztabowa, 
Wiarusów, 

Koprzywiaĉska, 
Liwiecka, 
Beskidzka 

36MW 19MN/MW 
3MN 4MN 

1.Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenu 19MN/MW 

2. Uwaga nieuwzglćdnio-
na czćċciowo w zakresie 
ograniczenia do dwóch 
kondygnacji 

 1.Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenu 19MN/MW 

2. Uwaga nieuwzglćdniona 
czćċciowo w zakresie 
ograniczenia do dwóch 
kondygnacji 

34. 02.07.2009 Dariusz Banaszek 
Maria Banaszek  
Anna Banaszek 
Henryk Banaszek 

Dopuszczenie w rejonie ulic: 
Liwiecka, Beskidzka, Wiarusów i 
Koprzywiaĉska zabudowy 
mieszkaniowej do wys. 12m (3 
kondygnacje) 

Rejon ulic: 
Liwiecka, 
Beskidzka, 
Wiarusów i 

Koprzywiaĉska 

36MW 19MN/MW 
3MN 4MN 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenu 19MN/MW 

 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenu 19MN/MW 

 

35. 02.07.2009 Stefania Pietrasik 1. Dopuszczenie na terenie proj. 
planu zabudowy mieszkaniowej 
do wys. 12m 

2. Na dz. ew. 99/5 z ob. 3-04-15 
dopuszczenie dwóch kondygnacji 

3. Protest przeciw intensyfikacji 
zabudowy, która spowoduje 
kolizje w układzie komunikacyj-
nym, trudnoċci w poruszaniu sić 
po chodnikach, pozbawienie 
ċwiatła słonecznego istniejących 
budynków, zwićkszenie 
zapotrzebowania w zakresie 
infrastruktury społecznej, ubytek 
terenów zieleni, , zwićkszenie 
poziomu hałasu. 

4. Budowa kolektorów kanaliza-
cyjnych 

5. Zakaz usług 

Obszar proj. 
planu,  

w szczególnoċci 
dz. 99/5 

z ob. 3-04-15 

36MW 

 

1 i 3. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

2. Uwaga nieuwzglćdnio-
na czćċciowo-obniďenie 
wysokoċci do 12 m. 

4. Uwaga dotycząca 
budowy kolektorów 
kanalizacyjnych nie została 
uwzglćdniona poniewaď 
dotyczy zagadnieĉ, które 
nie są regulowane 
zapisami w planach 
miejscowych. 

5. Uwaga nieuwzglćdnio-
na 

 1 i 3. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

2. Uwaga nieuwzglćdniona 
czćċciowo-obniďenie 
wysokoċci do 12 m. 

4. Uwaga dotycząca 
budowy kolektorów 
kanalizacyjnych nie została 
uwzglćdniona poniewaď 
dotyczy zagadnieĉ, które 
nie są regulowane zapisami 
w planach miejscowych. 

5. Uwaga nieuwzglćdniona 

36. 02.07.2009 Halina Wojnarowicz 1. Dopuszczenie w rejonie ulic: 
Liwiecka, Beskidzka, Wiarusów i 
Koprzywiaĉska zabudowy 
mieszkaniowej do wys. 12m 

2. Na dz. ew. 99/5 z ob. 3-04-15 
dopuszczenie dwóch kondygnacji 

3. Protest przeciw intensyfikacji 
zabudowy, która spowoduje 
kolizje w układzie komunikacyj-
nym, trudnoċci w poruszaniu sić 
po chodnikach, pozbawienie 
ċwiatła słonecznego istniejących 
budynków, zwićkszenie 
zapotrzebowania w zakresie 
infrastruktury społecznej, ubytek 
terenów zieleni, zwićkszenie 
poziomu hałasu. 

Obszar proj. 
planu, w 

szczególnoċci 
rejon ulic: 
Liwiecka, 
Beskidzka, 
Wiarusów 

i Koprzywiaĉska, 
w tym dz. 99/5 
z ob. 3-04-15. 

3MN 4MN 
19MN/MW 36MW 

1.Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenu 19MN/MW 

2. Uwaga nieuwzglćdnio-
na czćċciowo w zakresie 
ograniczenia do dwóch 
kondygnacji 

3. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i 
jednakowych parametrów 
na obszarze całego planu 

 1.Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenu 19MN/MW 

2. Uwaga nieuwzglćdniona 
czćċciowo w zakresie 
ograniczenia do dwóch 
kondygnacji 

3. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

37. 03.07.2009 Karolina Tymiĉska Na obszarze proj. planu 
zabudowa mieszkaniowa jedno 
i wielorodzinna , max do  
8 mieszkaĉ do 12m wys. 

Obszar proj. 
planu,  

w szczególnoċci 
rejon pomićdzy 
ulicą Bakaliową, 

Osadą Ojców 
i Jordanowską 

28MN/MW 
40MW 

Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy  
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

38. 03.07.2009 Jadwiga Zalewska Na obszarze proj. planu 
zabudowa mieszkaniowa jedno i 
wielorodzinna , max do  
8 mieszkaĉ do 12m wys. 

Obszar proj. 
planu,  

w szczególnoċci 
rejon pomićdzy 
ulicą Bakaliową, 

Osadą Ojców 
i Jordanowską 

28MN/MW 
40MW 

Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i 
jednakowych parametrów 
na obszarze całego planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 
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39. 03.07.2009 Adam Tymiĉski Na obszarze proj. planu 
zabudowa mieszkaniowa jedno 
i wielorodzinna , max do  
8 mieszkaĉ do 12m wys. 

Obszar proj. 
planu, w 

szczególnoċci 
rejon pomićdzy 
ulicą Bakaliową, 
Osadą Ojców i 
Jordanowską 

28MN/MW 
40MW 

Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i 
jednakowych parametrów 
na obszarze całego planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

40. 03.07.2009 Jan Arkadiusz Na obszarze proj. planu 
zabudowa mieszkaniowa jedno 
i wielorodzinna , max do  
8 mieszkaĉ do 12m wys. 

Obszar proj. 
planu,  

w szczególnoċci 
rejon pomićdzy 
ulicą Bakaliową, 

Osadą Ojców 
i Jordanowską 

28MN/MW 
40MW 

Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy  
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

41. 03.07.2009 Danuta Tymiĉska Na obszarze proj. planu 
zabudowa mieszkaniowa jedno 
i wielorodzinna , max do 8 
mieszkaĉ do 12m wys. 

Obszar proj. 
planu,  

w szczególnoċci 
rejon pomićdzy 
ulicą Bakaliową, 

Osadą Ojców 
i Jordanowską 

28MN/MW 

40MW 

Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy  
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

42. 03.07.2009 Krzysztof Chwiejczak Dla obszaru pomićdzy ulicą 
Bakaliową, Osadą Ojców 
 Jordanowską i Czechowicką 
ustalenie wskačników jak dla 
obszaru 28MN/MW 

Na obszarze 
mićdzy ulicami 
Osada Ojców, 
Jordanowska, 
Czechowicka 

i Pabianicka oraz 
dz. 81 z ob. 137 

39MW 40MW 
45MW(U) 58U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie obszaru 
58U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona w 
zakresie obszaru 58U/MW 

43. 03.07.2009 Anna Chwiejczak Dla obszaru pomićdzy ulicą 
Bakaliową, Osadą Ojców i 
Jordanowską i Czechowicką 
ustalenie wskačników jak dla 
obszaru 28MN/MW 

Na obszarze 
mićdzy ulicami 
Osada Ojców, 
Jordanowska, 
Czechowicka 

i Pabianicka oraz 
dz. 81 z ob. 137 

39MW 40MW 
45MW(U) 58U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie obszaru 
58U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona  
w zakresie obszaru 58U/MW 

44. 03.07.2009 Julianna Chwiejczak Dla obszaru pomićdzy ulicą 
Bakaliową, Osadą Ojców  
i Jordanowską i Czechowicką 
ustalenie wskačników jak dla 
obszaru 28MN/MW 

Na obszarze 
mićdzy ulicami 
Osada Ojców, 
Jordanowska, 
Czechowicka 

i Pabianicka oraz 
dz. 81 z ob. 137 

39MW 40MW 
45MW(U) 58U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie obszaru 
58U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona  
w zakresie obszaru 58U/MW 

45. 03.07.2009 Elďbieta Jonas Na obszarze proj. planu 
zabudowa mieszkaniowa jedno 
wielorodzinna , max do  
8 mieszkaĉ do 12m wys 

Obszar proj. 
planu,  

w szczególnoċci 
rejon pomićdzy 
ulicą Bakaliową, 

Osadą Ojców 
 Jordanowską 

28MN/MW 

40MW 

Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

46. 03.07.2009 Marta Jonas Na obszarze proj. planu 
zabudowa mieszkaniowa jedno i 
wielorodzinna , max do 8 
mieszkaĉ do 12m wys 

Obszar proj. 
planu,  

w szczególnoċci 
rejon pomićdzy 
ulicą Bakaliową, 

Osadą Ojców 
i Jordanowską 

28MN/MW 

40MW 

Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i 
jednakowych parametrów 
na obszarze całego planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

47. 02.07.2009 Marek Chroċcicki Zakaz wysokiej zabudowy 
mieszkaniowej do 20 m 

Obszar proj. planu  Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy  
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

48. 10.07.2009 Andrzej Jurczewski Protest przeciwko zabudowie 
wyďszej niď 12m na obszarach: 
39MW, 40MW, 45MW(U), 
46MW(U), 47MW(U), 58U/MW 
i 59U/MW 

Obrćb 3-07-13 39 MW 40 MW 45 
MW(U) 46MW(U) 

47MW(U) 
58 U/MW 59 U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie obszarów 
58U/MW,59U/MW, 
46MW(U) i 47MW(U) 

 Uwaga nieuwzglćdniona w 
zakresie obszarów 
58U/MW,59U/MW,46MW(U) 
i 47MW(U) 

49. 10.07.2009 Wiesława Boruc Protest przeciwko zabudowie 
wyďszej niď 12m na obszarach: 
34MW, 47MW(U), 12MN, 
59U/MW 

Obrćb 3-07-13 34 MW 47MW(U) 
12MN 

59 U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie obszaru 34MW, 
59U/MW i 47MW(U) 

 Uwaga nieuwzglćdniona w 
zakresie obszaru 34MW, 
59U/MW i 47MW(U) 

50. 10.07.2009 Jan Samsel Protest przeciwko zabudowie 
wyďszej niď 12m na obszarach: 
34MW, 47MW(U), 12MN, 
59U/MW 

Obrćb 3-07-13 34 MW 47MW(U) 
12MN 

59 U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie obszaru 34MW, 
59U/MW i 47MW(U) 

 Uwaga nieuwzglćdniona w 
zakresie obszaru 34MW, 
59U/MW i 47MW(U) 

51. 10.07.2009 Sławomir Boruc Protest przeciwko zabudowie 
wyďszej niď 12m na obszarach: 
34MW, 47MW(U), 12MN, 
59U/MW 

Obrćb 3-07-13 34 MW 47MW(U) 
12MN 

59 U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie obszaru 34MW, 
59U/MW i 47MW(U) 

 Uwaga nieuwzglćdniona w 
zakresie obszaru 34MW, 
59U/MW i 47MW(U) 

52. 10.07.2009 Mariusz Kowalski 
Artur Kowalski 

1. Zmiana terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług na 
zabudowć mieszkaniową 
jednorodzinną i wielorodzinną  
z dopuszczeniem usług; 

2.Przyjćcie dla terenu 65MN(U) 
wskačników: 

- max pow. zabudowy: 60% 

- min. procent pow. biologicznie 
czynnej: 25% 

- max intensywnoċć  
zabudowy: 1,6 

- max wysokoċć zabudowy: 16 m. 

3. dopuszczenie w południowej 
czćċci terenu 65MN(U), wzdłuď  
ul. Gorzelniczej, moďliwoċci 
realizacji zabudowy wielorodzin-
nej w postaci kamieniczek. 

Dz. ew. 69 
Obrćb 3-07-12 

65MN(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

53. 10.07.2009 Barbara Jurczewska Protest przeciwko zabudowie 
wyďszej niď 12m na obszarach: 
39MW, 40MW, 45MW(U), 
46MW(U), 47MW(U), 58U/MW i 
59U/MW 

Obrćb 3-07-13 39 MW 40 MW 45 
MW(U) 46MW(U) 

47MW 
58 U/MW 59 U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie obszarów: 
46MW(U), 47MW(U), 
58U/MW i 59U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona w 
zakresie obszarów: 
46MW(U), 47MW(U), 
58U/MW i 59U/MW 

54. 10.07.2009 Marian Sterniczuk Protest przeciwko zabudowie 
wyďszej niď 12m na obszarach: 
39MW, 40MW, 45MW(U), 
46MW(U), 47MW(U), 58U/MW i 
59U/MW 

Obrćb 3-07-13 39 MW 40 MW 45 
MW(U) 46MW(U) 

47MW 
58 U/MW 59 U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie obszarów: 
46MW(U), 47MW(U), 
58U/MW i 59U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona w 
zakresie obszarów: 
46MW(U), 47MW(U), 
58U/MW i 59U/MW 
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55. 10.07.2009 Iwona Samsel Protest przeciwko intensyfikacji 
zabudowy na obszarach: 34MW, 
47MW(U), 12MN i 59U/MW 

Obrćb 3-07-13 34 MW 47MW 
12MN 

59 U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie obszarów: 
34MW, 47MW(U) i 
59U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona w 
zakresie obszarów: 34MW, 
47MW(U) i 59U/MW 

56. 09.07.2009 Małgorzata Łosiewicz Protest przeciwko zabudowie 
wielorodzinnej 6-7 kondygnacyj-
nej o wys. 20 m na obszarach: 

Obrćb 3-07-13 29MW 30MW 
39MW 40MW 

41MW 45MW(U) 

Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie obszarów: 
29MW, 30MW, 41MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona w 
zakresie obszarów: 29MW, 
30MW, 41MW 

57. 09.07.2009 Sławomir Retyĉski Przystosowanie zabudowy 
mieszkaniowej do juď istniejącej 
tj. wys. 6-9 m 

Obszar proj. planu  Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i 
jednakowych parametrów 
na obszarze całego planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

58. 09.07.2009 Hubert i Boďena 
Ostrowscy 

Dla obszaru pomićdzy ulicą 
Jordanowską, Czechowicką  
i Pabianicką ustalenie wskačni-
ków jak dla obszaru 28MN/MW 

Obszar pomićdzy 
ulicą Jordanow-
ską, Czechowicką 

i Pabianicką,  
w tym dz. ew. 128 

obrćb 137 

43 MW(U) 26 
MN/MW 27 

MN/MW 69 UO 11 
MN 45 MW(U) 28 
MN/MW 70 UO 

40MW 39 MW 58 
U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
43 MW(U), 69 UO, 70 UO, 
58 U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona  
43 MW(U), 69 UO, 70 UO, 
58U/MW 

59. 09.07.2009 Małgorzata 
Dmowska 

Dla obszaru pomićdzy ulicą 
Czechowicką, Osadą Ojców, 
Pabianicką i Jordanowską 
ustalenie wskačników jak dla 
obszaru 28MN/MW 

Obrćb 3-07-13 
pomićdzy ulicami 

Osada Ojców, 
Czechowicką, 

Pabianicką  
i Jordanowską 

39MW 45MW(U) 
58U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie obszaru 
58U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona  
w zakresie obszaru 58U/MW 

60. 09.07.2009 Waldemar Matuszak Dla obszaru pomićdzy ulicą 
Jordanowską, Czechowicką  
i Pabianicką ustalenie wskačni-
ków jak dla obszaru 28MN/MW 

Obszar pomićdzy 
ulicami  

Jordanowską, 
Czechowicką 
i Pabianicką 

43 MW(U) 26 
MN/MW 27 

MN/MW 69 UO 11 
MN 45 MW(U) 28 
MN/MW 70 UO 

40MW 39 MW 58 
U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
69UO, 70UO i 58U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
69UO, 70UO i 58U/MW 

61. 09.07.2009 Marcin Wróbel Zakaz lokalizowania budynków na 
granicy lub w bezpoċredniej 
bliskoċci z dz. nr 82 

Dz. ew. 82,  
ob. 3-07-13 

39MW Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

62. 09.07.2009 Barbara Płeszko Zabudowa mieszkaniowa nie 
wyďsza niď 12m 

Obszar proj. planu  Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy  
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

63. 09.07.2009 Romuald  
Radziwonka 

Zabudowa mieszkaniowa  
wys. maks. do 9m 

Obszar proj. planu  Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i 
jednakowych parametrów 
na obszarze całego planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

64. 09.07.2009 Sławomir Kowerski Na wymienionych terenach tylko 
zabudowa jednorodzinna niska, 
poniewaď teren Gocławka 
Północnego jest do takiej 
zabudowy przystosowany,  
a działki są własnoċcią prywatną. 

Obrćb 3-07-13 46MW(U) 
11MN  

28MN/MW 
39 MW 
40 MW 

45 MW(U) 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenu 46MW(U) 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenu 46MW(U) 

65. 09.07.2009 Janina Winiarska Dla obszaru pomićdzy ulicą 
Czechowicką, Osadą Ojców, 
Pabianicką i Jordanowską 
ustalenie wskačników jak dla 
obszaru 28MN/MW 

Obszar pomićdzy 
ulicami Jorda-

nowską, 
Czechowicką, 
Osadą Ojców i 

Pabianicką 

39MW 45MW(U) 
58U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie obszaru 
58U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona  
w zakresie obszaru 58U/MW 

66. 09.07.2009 Teresa Poławska Dla obszaru pomićdzy ulicą 
Czechowicką, Osadą Ojców, 
Pabianicką i Jordanowską 
ustalenie wskačników jak dla 
obszaru 28MN/MW 

Obszar pomićdzy 
ulicami Jorda-

nowską, 
Czechowicką, 
Osadą Ojców i 

Pabianicką 

39MW 45MW(U) 
58U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie obszaru 
58U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona  
w zakresie obszaru 58U/MW 

67. 09.07.2009 Rafał Poławski Dla obszaru pomićdzy ulicą 
Czechowicką, Osadą Ojców, 
Pabianicką i Jordanowską 
ustalenie wskačników jak dla 
obszaru 28MN/MW 

Obszar pomićdzy 
ulicami Jorda-

nowską, 
Czechowicką, 
Osadą Ojców i 

Pabianicką 

39MW 45MW(U) 
58U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie obszaru 
58U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona  
w zakresie obszaru 58U/MW 

68. 09.07.2009 Wočniak Daniel Dla obszaru pomićdzy ulicą 
Czechowicką, Osadą Ojców, 
Pabianicką i Jordanowską 
ustalenie wskačników jak dla 
obszaru 28MN/MW 

Obszar pomićdzy 
ulicami Jorda-

nowską, 
Czechowicką, 
Osadą Ojców i 

Pabianicką 

39MW 45MW(U) 
58U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie obszaru 
58U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona  
w zakresie obszaru 58U/MW 

69. 09.07.2009 Zofia Czarkowska 
Izabella i Andrzej 
Janowscy 

Dla obszaru pomićdzy ulicą 
Czechowicką, Osadą Ojców, 
Pabianicką i Jordanowską 
ustalenie wskačników jak dla 
obszaru 28MN/MW 

Obszar pomićdzy 
ulicami  

Jordanowską, 
Czechowicką, 
Osadą Ojców 
 i Pabianicką 

39MW 
45MW(U) 
58U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie obszaru 
58U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona  
w zakresie obszaru 58U/MW 

70. 09.07.2009 Agata Knopiĉska Zabudowa mieszkaniowa w 
obszarze objćtym planem do 12m 

Obszar objćty 
proj. planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy  
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

71. 09.07.2009 Włodzimierz 
Budzyĉski 

Dla obszaru pomićdzy ulicą 
Jordanowską, Czechowicką i 
Pabianicką ustalenie wskačników 
jak dla obszaru 28MN/MW 

Obszar pomićdzy 
ulicą  

Jordanowską, 
Czechowicką 
i Pabianicką 

43 MW(U) 26 
MN/MW 27 

MN/MW 69 UO 11 
MN 45 MW(U) 28 
MN/MW 70 UO 

40MW 39 MW 58 
U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla kwartałów 69 UO, 70 
UO, 58 U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla kwartałów 69 UO, 70 
UO, 58 U/MW 

72. 09.07.2009 Paweł Zychowicz Zabudowa mieszkaniowa  
w obrćbie ul. Osada Ojców  
do 12 m 

Rejon  
ul. Osada Ojców 

11MN 45MW(U) 
39MW 40MW 

58U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie obszaru 
58U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona  
w zakresie obszaru 58U/MW 

73. 09.07.2009 Witold Zychowicz Zabudowa mieszkaniowa  
w obrćbie ul. Osada Ojców  
do 12 m 

Rejon  
ul. Osada Ojców 

11MN 45MW(U) 
39MW 40MW 

58U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie obszaru 
58U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona  
w zakresie obszaru 58U/MW 

74. 09.07.2009 Rada Osiedla 
Grochów Północny 

Zabudowa mieszkaniowa  
w obszarze objćtym planem  
do 12 m 

Obszar objćty 
proj. planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 
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75. 09.07.2009 Bogdan Knopiĉski Zabudowa mieszkaniowa  
w obszarze objćtym planem  
do 12 m 

Obszar objćty 
proj. planu,  

w tym dz. nr 8 
z ob. 3-07-13 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i 
jednakowych parametrów 
na obszarze całego planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

76. 09.07.2009 Dorota M.  
Wangrat-Nawrocka 
Ryszard 
 E. L. Nawrocki 

Wprowadzenie dla obszarów 
MW-39 oraz MW-40 wskačników 
zabudowy takich jak w MN/MU 

Dz. ew. 101 obrćb 
3-07-13 

39 MW 40 MW Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu na 
MN/MU, teren przezna-
czony bćdzie pod MN/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona  
w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu na 
MN/MU, teren przeznaczony 
bćdzie pod MN/MW 

77. 09.07.2009 Hanna Melnik Zabudowa mieszkaniowa  
w obszarze objćtym planem do  
11-12 m 

Obszar objćty 
proj. planu, w tym 
dz. ew. 205 obrćb 

3-07-13 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

78. 09.07.2009 Piotr Jan Melnik Zabudowa mieszkaniowa  
w obszarze objćtym planem do 
12 m, tak jak w obszarze 
28MN/MW 

Obszar objćty 
proj. planu,  

w tym dz. ew. 205 
obrćb 3-07-13 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy  
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

79. 09.07.2009 Dariusz Szymaĉski Zabudowa jedno i wielorodzinna 
max do 8 mieszkaĉ do 12m na 
całym obszarze objćtym 
projektem planu. Protest 
przeciwko wysokiej zabudowie 
wielorodzinnej, która drastycznie 
naruszyłaby istniejący ład 
urbanistyczny okolicy; układ ulic 
oraz ich szerokoċć a takďe obecna 
infrastruktura nie są przystoso-
wane do obsługi kilkudziesićciu 
nowych rodzin 

Rejon ulic 
Bakaliowej, Osady 

Ojców oraz 
Jordanowskiej 

w tym dz. ew. 196 
obrćb 3-07-14 

28MN/MW 40MW 
70UO 

Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i 
jednakowych parametrów 
na obszarze całego planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

80. 09.07.2009 Graďyna Stolarczyk Zabudowa jedno i wielorodzinna 
max do 8 mieszkaĉ do 12m na 
całym obszarze objćtym 
projektem planu. Protest 
przeciwko wysokiej zabudowie 
wielorodzinnej, która drastycznie 
naruszyłaby istniejący ład 
urbanistyczny okolicy; układ ulic 
oraz ich szerokoċć a takďe obecna 
infrastruktura nie są przystoso-
wane do obsługi kilkudziesićciu 
nowych rodzin 

Rejon ulic 
Bakaliowej, Osady 

Ojców oraz 
Jordanowskiej  

w tym dz. ew. 196 
obrćb 3-07-14 

28MN/MW 40MW 
70UO 

Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

81. 09.07.2009 Jacek Stolarczyk 2. Zabudowa jedno i wielorodzin-
na max do 8 mieszkaĉ do 12m na 
całym obszarze objćtym 
projektem planu. Protest 
przeciwko wysokiej zabudowie 
wielorodzinnej, która drastycznie 
naruszyłaby istniejący ład 
urbanistyczny okolicy; układ ulic 
oraz ich szerokoċć a takďe obecna 
infrastruktura nie są przystoso-
wane do obsługi kilkudziesićciu 
nowych rodzin 

Rejon ulic 
Bakaliowej, Osady 

Ojców oraz 
Jordanowskiej 

 w tym dz. ew. 196 
obrćb 3-07-14 

28MN/MW 40MW 
70UO 

Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy  
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

82. 09.07.2009 Ewa Zalewska Zabudowa jedno i wielorodzinna 
max do 8 mieszkaĉ do 12m na 
całym obszarze objćtym 
projektem planu. Protest 
przeciwko wysokiej zabudowie 
wielorodzinnej, która drastycznie 
naruszyłaby istniejący ład 
urbanistyczny okolicy; układ ulic 
oraz ich szerokoċć a takďe obecna 
infrastruktura nie są przystoso-
wane do obsługi kilkudziesićciu 
nowych rodzin 

Rejon ulic 
Bakaliowej, Osady 

Ojców oraz 
Jordanowskiej  

w tym dz. ew. 196 
obrćb 3-07-14 

28MN/MW 40MW 
70UO 

Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy  
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

83. 09.07.2009 Kazimierz Lipczyĉski 1. Na obszarze pomićdzy ulicami 
Jordanowską, Czechowicką, 
Osadą Ojców i Pabianicką 
wniosek o przyjćcie symbolu 28 
MN/MW. 
2. Zabudowa jednorodzinna oraz 
wielorodzinna do 12m wys. I max 
do 8 mieszkaĉ; wysoka zabudowa 
narusza ład urbanistyczny 
okolicy, istniejąca infrastruktura 
nie jest przystosowana do obsługi 
kilkudziesićciu nowych rodzin 

Rejon ulic 
Jordanowskiej, 
Czechowickiej, 
Osady Ojców 

i Pabianickiej w 
tym dz. ew. 109 
obrćb 3-07-13 

26 MN/MW 43 
MW(U) 27 MN/MW 

11MN 69 UO 
45MW(U) 39MW 
58U/MW 40 MW 

28MN/MW 70 UO 

1. Uwaga nieuwzglćdnio-
na dla terenów 69 UO, 
58U/MW, 70 UO 
2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i 
jednakowych parametrów 
na obszarze całego planu 

 1. Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 69 UO, 
58U/MW, 70 UO 
2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

84. 09.07.2009 Elďbieta Siekut 1. Na obszarze pomićdzy ulicami 
Jordanowską, Czechowicką, 
Osadą Ojców, Zawierciaĉską 
i Pabianicką wniosek o przyjćcie 
symbolu 28 MN/MW 
2. Protest przeciwko wysokiej 
zabudowie wielorodzinnej  
wys. 20m; Tylko zabudowa 
mieszkaniowa do 12m 

Rejon ulic 
Jordanowskiej, 
Czechowickiej, 
Osady Ojców, 

Zawierciaĉskiej 
i Pabianickiej w 
tym dz. ew. 86/4 
obrćb 3-07-13 

26 MN/MW 43 
MW(U) 27 MN/MW 

11MN 69 UO 
45MW(U) 39MW 
58U/MW 40 MW 

28MN/MW 70 UO 

1. Uwaga nieuwzglćdnio-
na dla terenów 69 UO, 
58U/MW, 70 UO 
2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 1. Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 69 UO, 
58U/MW, 70 UO 
2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

85. 09.07.2009 Maciej Siekut 1. Na obszarze pomićdzy ulicami 
Jordanowską, Czechowicką, 
Osadą Ojców, Zawierciaĉską 
i Pabianicką wniosek o przyjćcie 
symbolu 28 MN/MW 
2. Protest przeciwko wysokiej 
zabudowie wielorodzinnej  
wys. 20m; Tylko zabudowa 
mieszkaniowa do 12m 

Rejon ulic 
Jordanowskiej, 
Czechowickiej, 
Osady Ojców, 

Zawierciaĉskiej  
i Pabianickiej  

w tym dz. ew. 86/4 
obrćb 3-07-13 

26 MN/MW 43 
MW(U) 27 MN/MW 

11MN 69 UO 
45MW(U) 39MW 
58U/MW 40 MW 

28MN/MW 70 UO 

1. Uwaga nieuwzglćdnio-
na dla terenów 69 UO, 
58U/MW, 70 UO 
2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 1. Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 69 UO, 
58U/MW, 70 UO 
2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

86. 09.07.2009 Andrzej Siekut 1. Na obszarze pomićdzy ulicami 
Jordanowską, Czechowicką, 
Osadą Ojców, Zawierciaĉską 
i Pabianicką wniosek o przyjćcie 
symbolu 28 MN/MW 
2. Protest przeciwko wysokiej 
zabudowie wielorodzinnej  
wys. 20m; Tylko zabudowa 
mieszkaniowa do 12m 

Rejon ulic 
Jordanowskiej, 
Czechowickiej, 
Osady Ojców, 

Zawierciaĉskiej 
i Pabianickiej w 
tym dz. ew. 86/4 
obrćb 3-07-13 

26 MN/MW 43 
MW(U) 27 MN/MW 

11MN 69 UO 
45MW(U) 39MW 
58U/MW 40 MW 

28MN/MW 70 UO 

1. Uwaga nieuwzglćdnio-
na dla terenów 69 UO, 
58U/MW, 70 UO 
2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 1. Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 69 UO, 
58U/MW, 70 UO 
2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 
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87. 09.07.2009 Albin Suchenek Zabudowa mieszkaniowa na 
obszarze objćtym planem do 
2 m 

Dz. ew. 207 obrćb 
3-07-13 oraz cały 

obszar planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i 
jednakowych parametrów 
na obszarze całego planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

88. 09.07.2009 Magdalena 
Kuczyĉska 

1. Na obszarze pomićdzy ulicami 
Bakaliową, Osada Ojców i 
Jordanowską niedopuszczalne 
ustalenie dwóch róďnych symboli 
zabudowy; wniosek o przyjćcie 
symbolu 28 MN/MW 

2. Zabudowa jedno i wielorodzin-
na do 12 m wys. I max 8 
mieszkaĉ na całym obszarze 
objćtym projektem planu 

Rejon ulic 
Bakaliowej, Osady 

Ojców i Jorda-
nowskiej w tym 

dz. ew. 196 obrćb 
3-07-14 

28MN/MW 40MW 
70UO 

1. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona w 
zakresie oznaczenia terenu 
jednym symbolem 
28MN/MW 

2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i 
jednakowych parametrów 
na obszarze całego planu 

 1. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona w zakresie 
oznaczenia terenu jednym 
symbolem 28MN/MW 

2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

89. 09.07.2009 Andrzej Kuczyĉski 1. Na obszarze pomićdzy ulicami 
Bakaliową, Osada Ojców i 
Jordanowską niedopuszczalne 
ustalenie dwóch róďnych symboli 
zabudowy; wniosek o przyjćcie 
symbolu 28 MN/MW 

2. Zabudowa jedno i wielorodzin-
na do 12 m wys. 1 max 8 
mieszkaĉ na całym obszarze 
objćtym projektem planu 

Rejon ulic 
Bakaliowej, Osady 

Ojców 
i Jordanowskiej  

w tym dz. ew. 196 
obrćb 3-07-14 

28MN/MW 40MW 
70UO 

1. Uwaga nieuwzglćdnio-
na w zakresie oznaczenia 
terenu jednym symbolem 
28MN/MW 

2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy  
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 1. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona w zakresie 
oznaczenia terenu jednym 
symbolem 28MN/MW 

2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

90. 09.07.2009 Ewa Kuczyĉska 1. Na obszarze pomićdzy ulicami 
Bakaliową, Osada Ojców i 
Jordanowską niedopuszczalne 
ustalenie dwóch róďnych symboli 
zabudowy; wniosek o przyjćcie 
symbolu 28 MN/MW 

2. Zabudowa jedno i wielorodzin-
na do 12 m wys. I max 8 
mieszkaĉ na całym obszarze 
objćtym projektem planu 

Rejon ulic 
Bakaliowej, Osady 

Ojców 
i Jordanowskiej  

w tym dz. ew. 196 
obrćb 3-07-14 

28MN/MW 40MW 
70UO 

1. Uwaga nieuwzglćdnio-
na w zakresie oznaczenia 
terenu jednym symbolem 
28MN/MW 

2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
 i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 1. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona w zakresie 
oznaczenia terenu jednym 
symbolem 28MN/MW 

2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

91. 09.07.2009 Krzysztof Domďalski Protest przeciwko wysokiej 
zabudowie w okolicy ul. 
Liwieckiej, Beskidzkiej i Sztabo-
wej; brak odpowiedniej 
infrastruktury oraz miejsc 
parkingowych 

Rejon ulic 
Beskidzkiej, 
Liwieckiej 

i Sztabowej 

52 U/MW Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

92. 09.07.2009 Sylwia Twardo Planowana zabudowa pomićdzy 
ul. Beskidzką i Liwiecką max do 3 
kondygnacji. Zakaz lokalizowania 
wysokiej zabudowy wielorodzin-
nej ze wzglćdu na wysoki poziom 
wód gruntowych i braku 
moďliwoċci lokalizacji parkingów 
podziemnych, ponadto niewy-
starczająca infrastruktura 
techniczna 

Rejon ulic 
Beskidzkiej, 
Liwieckiej  

i Sztabowej 

52 U/MW Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

93. 09.07.2009 Alicja Zychowicz Zabudowa mieszkaniowa tylko do 
wys. 12 m, wyďsza niedopusz-
czalna ze wzglćdu na zbyt wąskie 
ulice 

Rejon ulicy Osada 
Ojców w tym dz. 
ew. 142 obrćb 3-

07-13 

45 MW(U) 40MW 
39 MW 58 U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenu 58U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenu 58U/MW 

94. 09.07.2009 Magdalena Wysocka 1. Pomićdzy ul. Osada Ojców, 
Jordanowską i Czechowicką 
propozycja przeznaczenia o 
symbolu 28MN/MW 

2. Zabudowa mieszkaniowa jedno 
i wielorodzinna do 12 m i max 8 
mieszkaĉ; układ i szerokoċć ulic 
nie przystosowany do obsługi 
wićkszej iloċci mieszkaĉ 

Rejon ulic Osada 
Ojców,  

Jordanowską 
i Czechowicką  

w tym dz. ew. 96/4 
obrćb 3-07-13 

39 MW 58 U/MW Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenu 58U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenu 58U/MW 

95. 09.07.2009 Witold Figoĉ 1. Pomićdzy ul. Jordanowską, 
Czechowicką i Pabianicką 
propozycja przeznaczenia o 
symbolu 28MN/MW 

2. Zabudowć mieszkaniowa jedno 
i wielorodzinna do 12 m i max 8 
mieszkaĉ na całym obszarze 
objćtym projektem planu 

Rejon ulic 
Jordanowskiej, 
Czechowickiej  
i Pabianickiej  

w tym dz. ew. 133 
obrćb 3-07-13 

43 MW(U) 26 
MN/MW 27 

MN/MW 69 UO 11 
MN 45 MW(U) 28 
MN/MW 70 UO 

40MW 39 MW 58 
U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 69 UO, 70 UO, 
58 U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 69 UO, 70 UO, 
58 U/MW 

96. 09.07.2009 Marcin Wysocki 1. Pomićdzy ul. Osada Ojców, 
Jordanowską i Czechowicką 
propozycja przeznaczenia o 
symbolu 28MN/MW 

2. Na całym obszarze objćtym 
planem zabudowa mieszkaniowa 
jedno i wielorodzinna do 12 m 
i max 8 mieszkaĉ 

Cały obszar objćty 
projektem planu  
w szczególnoċci 
rejon ulic Osada 

Ojców,  
Jordanowska  
i Czechowicka  

w tym dz. ew. 96/4 
obrćb 3-07-13 

39 MW 58 U/MW 1. Uwaga nieuwzglćdnio-
na dla terenu 58U/MW 

2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i 
jednakowych parametrów 
na obszarze całego planu 

 1. Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenu 58U/MW 

2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

97. 09.07.2009 Janusz Budzyĉski Pomićdzy ulicami Jordanowską 
Pabianicką i Czechowicką 
propozycja przeznaczenia  
o symbolu 28MN/MW 

Rejon ulic 
Jordanowskiej, 

Pabianickiej  
i Czechowickiej  

w tym dz. ew. 12 
obrćb 3-07-13 

26 MN/MW 43 
MW(U) 27 MN/MW 

11MN 69 UO 
45MW(U) 39MW 
58U/MW 40 MW 

28MN/MW 70 UO 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 69 UO, 70 UO, 
58 U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 69 UO, 70 UO, 
58 U/MW 

98. 09.07.2009 Paweł Grzywnowicz Protest przeciwko wysokiej 
zabudowie; 

Rejon ulicy 
Bakaliowej w tym 
dz. ew. 196 obrćb 

3-07-14 

56 U/MW 57 U/MW 
28 MN/MW 40 MW 
39 MW 45 MW(U) 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 56 U/MW i 57 
U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 56 U/MW i 57 
U/MW 

99. 09.07.2009 Iwona Najgrodzka 1. Pomićdzy ul. Jordanowską, 
Czechowicką i Pabianicką 
propozycja przeznaczenia terenu 
o symbolu 28MN/MW 

2. Na całym obszarze Gocławka 
Północnego zabudowa mieszka-
niowa jedno i wielorodzinna do 
12 m i max 8 mieszkaĉ 

Cały obszar objćty 
projektem planu w 

szczególnoċci 
rejon ulic 

Jordanowskiej, 
Czechowickiej 
i Pabianickiej  
w tym dz. ew. 

195/1  
obrćb 3-07-13 

26 MN/MW 43 
MW(U) 27 MN/MW 

11MN 69 UO 
45MW(U) 39MW 
58U/MW 40 MW 

28MN/MW 70 UO 

1. Uwaga nieuwzglćdnio-
na dla terenu 58U/MW 

2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy  
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 1. Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenu 58U/MW 

2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 
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100. 09.07.2009 Ryszard Aniołkowski 1. Na obszarze pomićdzy ulicami 
Bakaliową, Osada Ojców i 
Jordanowską niedopuszczalne 
ustalenie dwóch róďnych symboli 
zabudowy; wniosek o przyjćcie 
symbolu 28 MN/MW, 

2. Zabudowa mieszkaniowa jedno 
i wielorodzinna na całym 
obszarze Gocławka Północnego 
do 12 m i max 8 mieszkaĉ 

Cały obszar objćty 
projektem planu w 

szczególnoċci 
rejon ulic 

Jordanowskiej, 
Bakaliowej  

i Osady Ojców  
w tym Dz. ew. 100 

obrćb 3-07-13 

28 MN/MW 40 MW 
70 UO 

1. Uwaga nieuwzglćdnio-
na dla terenu 70UO 

2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i 
jednakowych parametrów 
na obszarze całego planu 

 1. Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenu 70UO 

2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

101. 09.07.2009 Graďyna Szeląg 1. Na obszarze pomićdzy ulicami 
Jordanowską, Czechowicką 
i Pabianicką wniosek o przyjćcie 
symbolu 28 MN/MW, 

2. Zabudowa mieszkaniowa jedno 
i wielorodzinna na całym 
obszarze Gocławka Północnego 
do 12 m i max 8 mieszkaĉ 

Cały obszar objćty 
projektem planu w 

szczególnoċci 
rejon ulic 

Jordanowskiej, 
Czechowickiej  
i Pabianickiej  
w tym Dz. ew. 

195/1  
obrćb 3-07-13 

26 MN/MW 43 
MW(U) 27 MN/MW 

11MN 69 UO 
45MW(U) 39MW 
58U/MW 40 MW 

28MN/MW 70 UO 

1. Uwaga nieuwzglćdnio-
na dla terenów 69 UO, 70 
UO, 58 U/MW 

2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i 
jednakowych parametrów 
na obszarze całego planu 

 1. Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 69 UO, 70 UO, 
58 U/MW 

2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze 

102. 09.07.2009 Teresa Kowalczyk 1. Na obszarze pomićdzy ulicami 
Jordanowską, Czechowicką i 
Pabianicką wniosek o przyjćcie 
symbolu 28 MN/MW, 

2. Zabudowa mieszkaniowa jedno 
i wielorodzinna na całym 
obszarze Gocławka Północnego 
do 12 m i max 8 mieszkaĉ 

Cały obszar objćty 
projektem planu w 

szczególnoċci 
rejon ulic 

Jordanowskiej, 
Czechowickiej 
 i Pabianickiej  
w tym dz. ew. 

195/1  
obrćb 3-07-13 

26 MN/MW 43 
MW(U) 27 MN/MW 

11MN 69 UO 
45MW(U) 39MW 
58U/MW 40 MW 

28MN/MW 70 UO 

 

1. Uwaga nieuwzglćdnio-
na dla terenów 69 UO, 70 
UO, 58 U/MW 

2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy  
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 1. Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 69 UO, 70 UO, 
58 U/MW 

2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

103. 09.07.2009 Teresa Józefa 
Zieliĉska 

Protest przeciwko zabudowie 
powyďej 12 m w obszarze ulic 
Jordanowskiej, Czechowickiej, 
Osady Ojców i Pabianickiej 

Rejon ulic 
Jordanowskiej, 
Czechowickiej, 
Osady Ojców i 

Pabianickiej w tym 
dz. ew. 107 obrćb 

3-07-13 

39MW 47MW  
12 MN 59 U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MW(U)  
i 59U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MW(U)  
i 59U/MW 

104. 09.07.2009 Sławomir Zygmunt 
Zieliĉsk 

Protest przeciwko zabudowie 
powyďej 12 m w obszarze ulic 
Jordanowskiej, Czechowickiej, 
Osady Ojców i Pabianickiej 

Rejon ulic 
Jordanowskiej, 
Czechowickiej, 
Osady Ojców 
 i Pabianickiej  

w tym dz. ew. 107 
obrćb 3-07-13 

39MW 47MW  
12 MN 59 U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MW(U) 
 i 59U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MW(U) 
 i 59U/MW 

105. 09.07.2009 Biedrzycka Boďena Protest przeciwko zabudowie 
powyďej 12 m 

Rejon ulicy 
Czechowickiej  

w tym dz. ew. 87 
obrćb 3-07-13 

39MW 47MW  
12 MN 59 U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MW(U) 
 i 59U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MW(U) 
i 59U/MW 

106. 09.07.2009 Paweł Biedrzycki Protest przeciwko zabudowie 
powyďej 12 m 

Rejon ulicy 
Czechowickiej  

w tym dz. ew. 87 
obrćb 3-07-13 

39MW 47MW  
12 MN 59 U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MW(U) 
 i 59U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MW(U) 
 i 59U/MW 

107. 09.07.2009 Jakub Biedrzycki Protest przeciwko zabudowie 
powyďej 12 m 

Rejon ulicy 
Czechowickiej  

w tym dz. ew. 87 
obrćb 3-07-13 

39MW 47MW  
12 MN 59 U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MW(U) 
 i 59U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MW(U) 
 i 59U/MW 

108. 09.07.2009 Jadwiga Markowska Protest przeciwko zabudowie 
powyďej 12 m 

Rejon ulicy 
Czechowickiej  

w tym dz. ew. 87 
obrćb 3-07-13 

39MW 47MW  
12 MN 59 U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MW(U) 
 i 59U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MW(U) 
 i 59U/MW 

109. 09.07.2009 Kazimierz Markowski Protest przeciwko zabudowie 
powyďej 12 m 

Rejon ulicy 
Czechowickiej  

w tym dz. ew. 87 
obrćb 3-07-13 

39MW 47MW  
12 MN 59 U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MW(U) 
i 59U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MW(U) i 
59U/MW 

110. 09.07.2009 Justyna i Marek 
Wysoccy 

Zabudowa mieszkaniowa max  
do 9 m wys. 

Dz. ew. 28 obrćb 
3-04-15 oraz 
sąsiedztwo 

17 MN/MW Uwaga nie uwzglćdniona  Uwaga nie uwzglćdniona 

111. 09.07.2009 Andrzej Zychalak 1. Protest przeciwko wysokiej 
zabudowie wielorodzinnej 20m 
wys. W sąsiedztwie wskazanej 
nieruchomoċci, zmiana na 
zabudowć od 4 do 8 mieszkaĉ i 
wys. do 12 m 

2. Obszar pomićdzy ulicami 
Jordanowską, Czechowicką, 
Osadą Ojców i Pabianicką 
zabudowany zgodnie z oznacze-
niem 28MN/MW 

Dz. ew. 73 obrćb 
3-07-13 oraz 
sąsiedztwo  
tj. obszar 

pomićdzy ulicami 
Jordanowską, 
Czechowicką, 
Osadą Ojców  
i Pabianicką 

26 MN/MW  
43 MW(U) 27 

MN/MW 11MN  
69 UO 45MW(U) 
39MW 58U/MW  

40 MW 28MN/MW 
70 UO 

 

1. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy  
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

2. Uwaga nieuwzglćdnio-
na dla terenów 69 UO, 70 
UO, 58 U/MW 

 1. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

2. Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 69 UO, 70 UO, 
58 U/MW 

112. 09.07.2009 Stefan Zychalak 1. Protest przeciwko wysokiej 
zabudowie wielorodzinnej 20m 
wys. W sąsiedztwie wskazanej 
nieruchomoċci, zmiana na 
zabudowć od 4 do 8 mieszkaĉ 
i wys. do 12 m 

2. Obszar pomićdzy ulicami 
Jordanowską, Czechowicką, 
Osadą Ojców i Pabianicką 
zabudowany zgodnie z oznacze-
niem 28MN/MW 

Dz. ew. 57 obrćb 
3-07-13 oraz 
sąsiedztwo  
tj. obszar 

pomićdzy ulicami 
Jordanowską, 
Czechowicką, 
Osadą Ojców 
i Pabianicką 

26 MN/MW 43 
MW(U) 27 MN/MW 

11MN 69 UO 
45MW(U) 39MW 
58U/MW 40 MW 

28MN/MW 70 UO 

 

1. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
 i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

2. Uwaga nieuwzglćdnio-
na dla terenów 69 UO, 70 
UO, 58 U/MW 

 1. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

2. Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 69 UO, 70 UO, 
58 U/MW 

113. 09.07.2009 Sylwia Wróbel 1. Protest przeciwko wysokiej 
zabudowie wielorodzinnej 20m 
wys. W sąsiedztwie wskazanej 
nieruchomoċci, zmiana na 
zabudowć od 4 do 8 mieszkaĉ 
i wys. do 12 m 

2. Obszar pomićdzy ulicami 
Jordanowską, Czechowicką, 
Osadą Ojców i Pabianicką 
zabudowany zgodnie z oznacze-
niem 28MN/MW 

Dz. ew. 82 obrćb 
3-07-13 oraz 
sąsiedztwo 
tj. obszar 

pomićdzy ulicami 
Jordanowską, 
Czechowicką, 
Osadą Ojców  
i Pabianicką 

26 MN/MW 43 
MW(U) 27 MN/MW 

11MN 69 UO 
45MW(U) 39MW 
58U/MW 40 MW 

28MN/MW 70 UO 

 

1. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
 i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

2. Uwaga nieuwzglćdnio-
na dla terenów 69 UO, 70 
UO, 58 U/MW 

 1. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

2. Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 69 UO, 70 UO, 
58 U/MW 

114. 09.07.2009 Wiesława Wróbel 
Feliksa Maciąg 

1. Zabudowa mieszkaniowa 
oznaczona symbolem 28 MN/MW 

2. Pomićdzy ulicami Jordanow-
ską, Czechowicką, Pabianicką 
 i Osadą Ojców zabudowa do 12 
m i max 4-8 mieszkaĉ 

Rejon ulic 
Jordanowskiej, 
Czechowickiej, 
Osady Ojców 
 i Pabianickej  

w tym dz. ew.82 
obrćb 3-07-13 

26 MN/MW 43 
MW(U) 27 MN/MW 

11MN 69 UO 
45MW(U) 39MW 
58U/MW 40 MW 

28MN/MW 70 UO 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 69 UO, 70 UO, 
58 U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 69 UO, 70 UO, 
58 U/MW 

115. 09.07.2009 Agnieszka Wróbel Protest przeciwko wysokiej 
zabudowie wielorodzinnej 20 m 
wys.  zabudowa mieszkaniowa do 
12 m wys. i max 8 mieszkaĉ 

Dz. ew.82 obrćb 3-
07-13 oraz 
sąsiedztwo 

45 MW(U) 39 MW 
46 MW(U) 47 

MW(U) 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 46MW(U) i 
47MW(U) 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 46MW(U) 
i 47MW(U) 
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116. 09.07.2009 Robert Wróbel Protest przeciwko wysokiej 
zabudowie wielorodzinnej 20 m 
wys. zabudowa mieszkaniowa do 
12 m wys. i max 8 mieszkaĉ 

Dz. ew.82 obrćb 3-
07-13 oraz 
sąsiedztwo 

45 MW(U) 39 MW 
46 MW(U) 47 

MW(U) 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 46MW(U) i 
47MW(U) 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 46MW(U)  
i 47MW(U) 

117. 09.07.2009 Stanisława Zychalak 1. Obszar pomićdzy ulicami 
Jordanowską, Czechowicką, 
Osadą Ojców i Pabianicką 
zabudowany zgodnie z oznacze-
nie 28MN/MW 

2. Protest przeciwko wysokiej 
zabudowie wielorodzinnej 20 m 
wys.; zabudowa mieszkaniowa do 
12 m wys. i max 8 mieszkaĉ 

Rejon ulic 
Jordanowskiej, 
Czechowickiej, 
Osady Ojców 

 i Pabianickiej dz. 
ew. 57 

obrćb 3-07-13 

26 MN/MW 43 
MW(U) 27 MN/MW 

11MN 69 UO 
45MW(U) 39MW 
58U/MW 40 MW 

28MN/MW 70 UO 

1. Uwaga nieuwzglćdnio-
na dla terenów 69 UO, 70 
UO, 58 U/MW 

2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
 i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 1. Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 69 UO, 70 UO, 
58 U/MW 

2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

118. 09.07.2009 Boďena Kowerska Tylko zabudowa jednorodzinna 
niska, poniewaď teren Gocławka 
Północnego jest do takiej 
zabudowy przystosowany 

Cały obszar objćty 
projektem planu w 

tym dz. ew. 122 
obrćb 3-07-13 

11 MN 28 MN/MW 
39 MW 40 MW 45 

MW(U 

Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy  
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

119. 09.07.2009 Anna Kesner 1. Obszar pomićdzy ulicami 
Jordanowską, Czechowicką, 
Osadą Ojców i Pabianicką 
zabudowany zgodnie z oznacze-
nie 28MN/MW 

2. Protest przeciwko wysokiej 
zabudowie wielorodzinnej 
 20 m wys 

Rejon ulic 
Jordanowskiej, 
Czechowickiej, 
Osady Ojców i 

Pabianickiej w tym 
dz. ew. 81  

obrćb 3-07-13 

26 MN/MW 43 
MW(U) 27 MN/MW 

11MN 69 UO 
45MW(U) 39MW 
58U/MW 40 MW 

28MN/MW 70 UO 

1. Uwaga nieuwzglćdnio-
na dla terenów 69 UO, 70 
UO, 58 U/MW 

2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 1. Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 69 UO, 70 UO, 
58 U/MW 

2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

120. 09.07.2009 Henryka Leszczyĉska 1. Obszar pomićdzy ulicami 
Jordanowską, Czechowicką, 
Osadą Ojców i Pabianicką 
zabudowany zgodnie z oznacze-
nie 28MN/MW 

2. Protest przeciwko wysokiej 
zabudowie wielorodzinnej 20 m 
wys 

Rejon ulic 
Jordanowskiej, 
Czechowickiej, 
Osady Ojców i 

Pabianickiej w tym 
dz. ew. 81 obrćb 3-

07-13 

26 MN/MW 43 
MW(U) 27 MN/MW 

11MN 69 UO 
45MW(U) 39MW 
58U/MW 40 MW 

28MN/MW 70 UO 

1. Uwaga nieuwzglćdnio-
na dla terenów 69 UO, 70 
UO, 58 U/MW 

2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 1. Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 69 UO, 70 UO, 
58 U/MW 

2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

121. 09.07.2009 Ewa Sobierajska 1. Obszar pomićdzy ulicami 
Jordanowską, Czechowicką, 
Osadą Ojców i Pabianicką 
zabudowany zgodnie z oznacze-
nie 28MN/MW 

2. Protest przeciwko wysokiej 
zabudowie wielorodzinnej 20 m 
wys 

Rejon ulic 
Jordanowskiej, 
Czechowickiej, 
Osady Ojców 
 i Pabianickiej  

w tym dz. ew. 81  
obrćb 3-07-13 

26 MN/MW 43 
MW(U) 27 MN/MW 

11MN 69 UO 
45MW(U) 39MW 
58U/MW 40 MW 

28MN/MW 70 UO 

1. Uwaga nieuwzglćdnio-
na dla terenów 69 UO, 70 
UO, 58 U/MW 

2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 1. Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 69 UO, 70 UO, 
58 U/MW 

2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

122. 09.07.2009 Maria Kalczyĉska Protest przeciwko zabudowie 
powyďej 12 m 

Rejon ulicy 
Czechowickiej  

w tym dz. ew. 97/1 
obrćb 3-07-13 

39 MW 47 MN/MW 
12 MN 59 U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MN/MW 
i 59U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MN/MW 
 i 59U/MW 

123. 09.07.2009 Mieczysław 
Brzostowski 

Protest przeciwko zabudowie 
powyďej 12 m 

Rejon ulicy 
Czechowickiej  

w tym Dz. ew. 26 
obrćb 3-07-13 

39 MW 47 MN/MW 
12 MN 59 U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MN/MW  
i 59U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MN/MW 
 i 59U/MW 

124. 09.07.2009 Maria Brzostowska Protest przeciwko zabudowie 
powyďej 12 m 

Rejon ulicy 
Czechowickiej 

w tym Dz. ew. 26 
obrćb 3-07-13 

39 MW 47 MN/MW 
12 MN 59 U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MN/MW 
 i 59U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MN/MW 
 i 59U/MW 

125. 09.07.2009 Katarzyna  
Brzostowska 

Protest przeciwko zabudowie 
powyďej 12 m 

Rejon ulicy 
Czechowickiej 

 w tym Dz. ew. 26 
obrćb 3-07-13 

39 MW 47 MN/MW 
12 MN 59 U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MN/MW 
 i 59U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MN/MW 
 i 59U/MW 

126. 09.07.2009 Krzysztof Kalczyĉski Protest przeciwko zabudowie 
powyďej 12 m 

Rejon ulicy 
Czechowickiej 
 w tym Dz. ew. 

97/1 obrćb 3-07-13 

39 MW 47 MN/MW 
12 MN 59 U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MN/MW 
 i 59U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MN/MW 
 i 59U/MW 

127. 09.07.2009 Halina Rowicka-
Kalczyĉska 

Protest przeciwko zabudowie 
powyďej 12 m 

Rejon ulicy 
Czechowickiej  

w tym Dz. ew. 97/1 
obrćb 3-07-13 

39 MW 47 MN/MW 
12 MN 59 U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MN/MW 
 i 59U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MN/MW 
 i 59U/MW 

128. 09.07.2009 Filip Kalczyĉski Protest przeciwko zabudowie 
powyďej 12 m 

Rejon ulicy 
Czechowickiej  

w tym Dz. ew. 97/1 
obrćb 3-07-13 

39 MW 47 MN/MW 
12 MN 59 U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MN/MW 
i 59U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MN/MW 
 i 59U/MW 

129. 09.07.2009 Agnieszka  
Brzostowska 

Protest przeciwko zabudowie 
powyďej 12 m 

Rejon ulicy 
Czechowickiej  

w tym Dz. ew. 26 
obrćb 3-07-13 

39 MW 47 MN/MW 
12 MN 59 U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MN/MW 
 i 59U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 47MN/MW 
 i 59U/MW 

130. 09.07.2009 Janina Mazurczak 1. Obszar pomićdzy ulicami 
Bakaliową, Osadą Ojców  
i Jordanowską wniosek o 
zabudowć oznaczoną symbolem 
28MN/MW 

2. Cały teren Gocławka Północne-
go z zabudową mieszkaniową 
jedno i wielorodzinną do 12 m 
max do 8 mieszkaĉ 

Cały obszar objćty 
projektem planu  
w szczególnoċci 

rejon ulic 
Bakaliowej Osady 

Ojców 
i Jordanowskiej  

w tym Dz. ew. 196 
obrćb 3-07-13 

28 MN/MW 40 MW 
70 UO 

1. Uwaga nieuwzglćdnio-
na dla terenu 70UO 

2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
 i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 1. Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenu 70UO 

2. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

131. 08.07.2009 Krzysztof 
Michałowski  
Anna Michałowska 

1. Zwićkszenie maksymalnej 
wysokoċci zabudowy do 20 m 

2. Zwićkszenie wskačnika 
intensywnoċci zabudowy do 1,7 

Dz. ew. 229, 29/1, 
29/2 

47 MW(U) Uwagi nieuwzglćdnione ze 
wzglćdu na liczne protesty 
mieszkaĉców 

 Uwagi nieuwzglćdnione ze 
wzglćdu na liczne protesty 
mieszkaĉców 

132. 10.07.2009 Rafał Kuczyĉski Zabudowa mieszkaniowa z 
symbolem MN do 11m, wskačnik 
maksymalnej powierzchni 
zabudowy działki budowlanej 
30%, minimalny procent 
powierzchni biologicznie czynnej 
50% 

Cały obszar objćty 
projektem planu  
w tym dz. ew. 83 

obrćb 3-07-13 

39 MW 40 MW 45 
MW(U) 

Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy  
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

133. 10.07.2009 Andrzej Ciborowski W obrćbie ulic Osada Ojców, 
Bakaliowa, Jordanowska, 
Morgowa, Murmaĉska wyłącznie 
symbol 28 MN/MW, max wys. 
zabudowy 12 m 

Rejon ulic Osada 
Ojców, Bakaliowa, 

Jordanowska, 
Morgowa, 

Murmaĉska w tym 
dz. ew. 89 obrćb 3-

07-14 

56 U/MW 57 U/MW 
28 MN/MW 40 MW 

70 UO 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 56 U/MW, 57 
U/MW i 70UO 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 56 U/MW,  
57 U/MW i 70UO 
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134. 10.07.2009 Zofia Kuczyĉska Zabudowa mieszkaniowa do 11m, 
wskačnik maksymalnej po-
wierzchni zabudowy działki 
budowlanej 30%, minimalny 
wskačnik powierzchni biologicz-
nie czynnej 50% 

Dz. ew. 83 
 obrćb 3-07-13 

39 MW 40 MN 45 
MN(U) 

Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy  
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

135. 10.07.2009 Elďbieta Witek We wskazanym obrćbie 
zabudowa do 12 m wys 

obrćb 3-07-14  
w tym dz. ew. 84/1 

67 MN(U) 55 
U/MW 56 U/MW 57 

U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

136. 10.07.2009 Mirosław Sobstel 1. We wskazanym obrćbie 
zabudowa mieszkaniowa do 16 m 
wys. (4 kondygnacje) 

3. Brak uzasadnienia dla 
koniecznoċci stosowania dachów 
płaskich lub o spadku do 35 st. 

4. Nie ma potrzeby lokalizacji 
skweru 

5. Brak dominanty 

6. W kwartale 56 U/MW 
zabudowa do 25 m sprzeczna ze 
studium, przekroczona pojem-
noċć parkingowa 

7. Zapotrzebowanie na parkingi 
przyuliczne, nie podziemne 

8. W obszarze 57 U/MW konflikt 
funkcjonalno-przestrzenny z 
istniejącym przedszkolem 

obrćb 3-07-13 
 w tym Dz. ew. 220 

39MW 56 U/MW 
57U/MW 40 MW 

1. i 3. Uwagi nieuwzglćd-
nione 

4. Uwaga bezprzedmioto-
wa – na wskazanym 
obszarze nie istnieje 
projektowany teren o 
przeznaczeniu na zieleĉ 
urządzoną 

5. i 6. Uwagi nieuwzglćd-
nione. Studium uwarun-
kowaĉ i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego okreċla 
wysokoċć uċrednioną dla 
danego obszaru a wićc nie 
wyklucza zabudowy o 
wys. 25 m, jednoczeċnie 
tak wysoka zabudowa 
bćdzie stanowiła 
wskazaną dominantć 

7. Uwaga bezprzedmioto-
wa - §13 zasady kształto-
wania systemów 
komunikacji i organizacji 
parkowania ustala zasady 
lokalizacji parkingów oraz 
wskačniki parkingowe 

8. Uwaga nieuwzglćdnio-
na 

 1. i 3. Uwagi nieuwzglćd-
nione 

4. Uwaga bezprzedmiotowa 
– na wskazanym obszarze 
nie istnieje projektowany 
teren o przeznaczeniu na 
zieleĉ urządzoną 

5. i 6. Uwagi nieuwzglćd-
nione. Studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego 
okreċla wysokoċć uċrednio-
ną dla danego obszaru  
a wićc nie wyklucza 
zabudowy o wys. 25 m, 
jednoczeċnie tak wysoka 
zabudowa bćdzie stanowiła 
wskazaną dominantć 

7. Uwaga bezprzedmiotowa 
- § 13 zasady kształtowania 
systemów komunikacji i 
organizacji parkowania 
ustala zasady lokalizacji 
parkingów oraz wskačniki 
parkingowe 

8. Uwaga nieuwzglćdniona 

137. 10.07.2009 Aniela Hornberger 1. We wskazanym obrćbie 
zabudowa mieszkaniowa do 16 m 
wys. (4 kondygnacje) 

3. Brak uzasadnienia dla 
koniecznoċci stosowania dachów 
płaskich lub o spadku do 35 st. 

4. Nie ma potrzeby lokalizacji 
skweru 

5. Brak dominanty 

6. W kwartale 56 U/MW 
zabudowa do 25 m sprzeczna ze 
studium, przekroczona pojem-
noċć parkingowa 

7. Zapotrzebowanie na parkingi 
przyuliczne, nie podziemne 

8. W obszarze 57 U/MW konflikt 
funkcjonalno-przestrzenny z 
istniejącym 

obrćb 3-07-14 w 
tym Dz. ew. 112 

39MW 56 U/MW 
57U/MW 40 MW 

1. i 3. Uwagi nieuwzglćd-
nione 

4. Uwaga bezprzedmioto-
wa – na wskazanym 
obszarze nie istnieje 
projektowany teren o 
przeznaczeniu na zieleĉ 
urządzoną 

5. i 6. Uwagi nieuwzglćd-
nione. Studium uwarun-
kowaĉ i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego okreċla 
wysokoċć uċrednioną dla 
danego obszaru a wićc nie 
wyklucza zabudowy o 
wys. 25 m, jednoczeċnie 
tak wysoka zabudowa 
bćdzie stanowiła 
wskazaną dominantć 

7. Uwaga bezprzedmioto-
wa - §13 zasady kształto-
wania systemów 
komunikacji i organizacji 
parkowania ustala zasady 
lokalizacji parkingów oraz 
wskačniki parkingowe 

8. Uwaga nieuwzglćdnio-
na 

 1. i 3. Uwagi nieuwzglćd-
nione 

4. Uwaga bezprzedmiotowa 
– na wskazanym obszarze 
nie istnieje projektowany 
teren o przeznaczeniu na 
zieleĉ urządzoną 

5. i 6. Uwagi nieuwzglćd-
nione. Studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego 
okreċla wysokoċć uċrednio-
ną dla danego obszaru  
a wićc nie wyklucza 
zabudowy o wys. 25 m, 
jednoczeċnie tak wysoka 
zabudowa bćdzie stanowiła 
wskazaną dominantć 

7. Uwaga bezprzedmiotowa 
- §13 zasady kształtowania 
systemów komunikacji  
i organizacji parkowania 
ustala zasady lokalizacji 
parkingów oraz wskačniki 
parkingowe 

8. Uwaga nieuwzglćdniona 

138. 10.07.2009 Roman Gadowski We wskazanym obrćbie 
zabudowa do 12 m 

Dz. ew. 108  
obrćb 3-07-14 

39MW 56 U/MW 
57U/MW 40 MW 

Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

139. 10.07.2009 Krzysztof Brodacki Dla obszaru Gocławka Północne-
go zabudowa do 12 m, zwłaszcza 
w okolicy ulic Jordanowskiej, 
Czechowickiej, Morgowej, Osady 
Ojców, Murmaĉskiej, Bakaliowej, 
Zawierciaĉskiej 

Cały obszar objćty 
projektem planu 
szczególnie rejon 
ulic Jordanow-

skiej, Czechowic-
kiej, Morgowej, 
Osady Ojców, 
Murmaĉskiej, 
Bakaliowej, 

Zawierciaĉskiej 
Dz. ew. 82 obrćb 

3-07-14 

12 MN 59 U/MW 
55 U/MW 56 U/MW 

57 U/MW  
28 MN/MW 70 UO 

40 MW 39 MW  
58 U/MW  

45 MW(U) 10 MN 
46 MW(U)  
47 MW(U) 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 59 U/MW, 
55U/MW, 56 U/MW, 57 
U/MW, 58 U/MW, 45 
MW(U), 46 MW(U) i 47 
MW(U) 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 59 U/MW, 
55U/MW, 56 U/MW, 57 
U/MW, 58 U/MW, 45 
MW(U), 46 MW(U) i 47 
MW(U) 

140. 10.07.2009 Robert Gadowski Dla obszaru Gocławka Północne-
go zabudowa do 12 m, zwłaszcza 
w okolicy ulic Jordanowskiej, 
Czechowickiej, Morgowej, Osady 
Ojców, Murmaĉskiej, Bakaliowej, 
Zawierciaĉskiej 

Rejon ulic 
Jordanowskiej, 

Morgowej, 
Murmaĉskiej, 
Bakaliowej, 

Zawierciaĉskiej 
Osady Ojców oraz 

Czechowicką w 
tym Dz. ew. 108 
obrćb 3-07-14 

12 MN 59 U/MW 
55 U/MW 56 U/MW 

57 U/MW  
28 MN/MW 70 UO 

40 MW 39 MW  
58 U/MW  

45 MW(U) 10 MN 
46 MW(U)  
47 MW(U 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 59 U/MW, 
55U/MW, 56 U/MW, 57 
U/MW, 58 U/MW, 46 
MW(U) i 47 MW(U) 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 59 U/MW, 
55U/MW, 56 U/MW, 57 
U/MW, 58 U/MW, 46 MW(U) 
i 47 MW(U) 

141. 13.07.2009 Anna Zalewska § 20 ust. 4 pkt 2 i) naleďy 
wykreċlić, 

Dz. ew. 45 obrćb 
3-07-12 

44 MW(U) Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona, zmiana 
lokalizacji usług z 
ustalenia na dopuszczenie 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona, zmiana 
lokalizacji usług z ustalenia 
na dopuszczenie 

142. 13.07.2009 Anna Zalewska Na rysunku planu granicć terenu 
44MW(U) naleďy poprowadzić 
wzdłuď istniejących linii 
rozgraniczających ulic Biskupiej i 
Pabianickiej 

Dz. ew. 45 obrćb 
3-07-12 

44 MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

143. 14.07.2009 Joanna Nowak 1. Zwićkszenie wskačnika 
zabudowy do poziomu 2,5 

2. Zniesienie zapisu o dozwolonej 
iloċci mieszkaĉ 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej w 
obszarze objćtym 

projektem planu w 
tym Dz. ew. 27/8 

obrćb 3-04-15 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 

(MN i MW) 

Uwagi nieuwzglćdnione  Uwaga nieuwzglćdniona 
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144. 14.07.2009 Stowarzyszenie 
Integracji Stołecznej 
Komunikacji 

1. W § 21 pkt 2 (49 U/MW) ppkt 2 
dodać literć f) w brzmieniu: w 
czćċciach budynków, umiejsco-
wionych od strony 1 KDGP, 
(Trasa Olszynki Grochowskiej), 
nie dopuszcza sić lokali o 
charakterze mieszkalnym 

2. W § 21 pkt 3 (obszar 50 U/MW) 
ppkt 2 dodać literć e) w 
brzmieniu: w czćċciach budyn-
ków, umiejscowionych od strony 
1 KDGP, (trasa Olszynki 
Grochowskiej), nie dopuszcza sić 
lokali o charakterze mieszkalnym 

5. Utrzymać przeznaczenie terenu 
73UZ(A), 74UA(UP), 75UA(UP), 
76UA(UP), wykluczając lokalizacjć 
w tych obszarach 

Cały obszar objćty 
projektem planu 

 1. i 2. Uwagi nieuwzglćd-
nione 

5. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona w 
zakresie 74UA (UP), 
poniewaď zmiana 
przeznaczenia pod 
zabudowć wielorodzinną – 
rozpoczćta budowa 

 1. i 2. Uwagi nieuwzglćd-
nione 

5. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona w zakresie 
74UA (UP), poniewaď 
zmiana przeznaczenia pod 
zabudowć wielorodzinną – 
rozpoczćta budowa 

145. 14.07.2009 Hanna Barwicka Ograniczenie zabudowy 
mieszkaniowej do wys. 10-12 m , 
budynki o liczbie lokali mieszkal-
nych 4-8 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej  

o wys. 20m 
 Dz. ew. 85  

obrćb 3-07-13 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej  

o wys. 20m 

Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

146. 14.07.2009 Artur Marczak Ograniczenie wys. zabudowy do 
12 m na obszarze objćtym 
projektem planu 

Cały obszar objćty 
projektem planu  
w tym Dz. ew. 90 

obrćb 3-07-13 

39 MW 40 MW Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i 
jednakowych parametrów 
na obszarze całego planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

147. 14.07.2009 Elďbieta i Wiesław 
Chlebowscy 

Protest przeciwko zabudowie 
wielorodzinnej o wys. 16 – 20 m 

Obszar projektu 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i 
jednakowych parametrów 
na obszarze całego planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

148. 14.07.2009 Janina Saganowska Protest przeciwko zabudowie 
wielorodzinnej o wys. 16 – 20 m 

Obszar projektu 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

149. 14.07.2009 Cezariusz Figoĉ Wniosek o przyjćcie zabudowy o 
symbolu 28 MN/MW na obszarze 
pomićdzy ulicami Jordanowską, 
Czechowicką i Pabianicką 

Rejon ulic 
Jordanowskiej, 
Czechowickiej i 

Pabianickiej w tym 
Dz. ew. 133 obrćb 

3-07-13 

43 MW(U)  
27 MN/MW  

26 MN/MW 69 UO 
11 MN 45 MW(U) 
39 MW 58U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 69UO 
i 58U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 69UO  
i 58U/MW 

150. 14.07.2009 Barbara Suchewek Protest przeciwko zabudowie 
wielorodzinnej o wys. Powyďej 
12 m 

Dz. ew. 207 obrćb 
3-07-13 

Obszar projektu 
planu 

Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy  
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

151. 14.07.2009 Jakub Cezary Figoĉ Wniosek o przyjćcie zabudowy o 
symbolu 28 MN/MW na obszarze 
pomićdzy ulicami Jordanowską, 
Czechowicką i Pabianicką 

Rejon ulic 
Jordanowskiej, 
Czechowickiej i 

Pabianickiej w tym 
Dz. ew. 133 obrćb 

3-07-13 

43 MW(U)  
27 MN/MW  

26 MN/MW 69 UO 
11 MN 45 MW(U) 
39 MW 58U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 69UO  
i 58U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 69UO 
i 58U/MW 

152. 14.07.2009 Ewa i Krzysztof 
Marczak 

Ograniczenie wys. zabudowy do 
12 m na wskazanym obszarze 

Dz. ew. 90 obrćb 
3-07-13 

39 MW 40 MW Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
 i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

153. 14.07.2009 Małgorzata Doron W obszarze pomićdzy ulicami 
Czechowicką, Pabianicką 
i Jordanowską zabudowa 
do 12 m 

Rejon ulic 
Jordanowskiej, 
Czechowickiej 
 i Pabianickiej 

 w tym Dz. ew. 113 
obrćb 3-07-13 

43 MW(U)  
27 MN/MW  

26 MN/MW 69 UO 
11 MN 45 MW(U) 
39 MW 58U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 69UO 
 i 58U/MW 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
dla terenów 69UO  
i 58U/MW 

154. 14.07.2009 Andrzej Lis Ograniczenie wys. zabudowy do 
12 m na obszarze objćtym 
projektem planu 

Dz. ew. 112 
obrćb 3-07-13 

Obszar projektu 
planu 

Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy  
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

155. 14.07.2009 Jan i Janina Pawelec Zakaz zabudowy wielorodzinnej 
 i wysokiej od 16 do 20 m. 

Obszar proj. planu  Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i 
jednakowych parametrów 
na obszarze całego planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

156. 14.07.2009 Elďbieta Jasiĉska 

 

Zakaz zabudowy wielorodzinnej 
i wysokiej od 16 do 20 m. 

Obszar proj. planu  Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

157. 14.07.2009 Boďena i Andrzej 
Dziskoski 

Zakaz zabudowy wielorodzinnej 
i wysokiej od 16 do 20 m. 

Obszar proj. planu  Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

158. 14.07.2009 Łukasz Jasiĉski 

 

Zakaz zabudowy wielorodzinnej 
i wysokiej od 16 do 20 m. 

Obszar proj. planu  Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 
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159. 14.07.2009 Jolanta i Jerzy 
Mrówka 

Zakaz zabudowy wielorodzinnej  
i wysokiej od 16 do 20 m. 

Obszar proj. planu  Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

160. 14.07.2009 Mirosława i Henryk 
Sobota 

 

Zakaz zabudowy wielorodzinnej  
i wysokiej od 16 do 20 m. 

Obszar proj. planu  Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

161. 14.07.2009 Boďena Ryczkowska 

 

Zakaz zabudowy wielorodzinnej  
i wysokiej od 16 do 20 m. 

Obszar proj. planu  Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

162. 14.07.2009 Stanisław Szyderski 

 

Zakaz zabudowy wielorodzinnej 
i wysokiej od 16 do 20 m. 

Obszar proj. planu  Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

163. 14.07.2009 Iwona i Roman 
Sulejowie 

 

Zakaz zabudowy wielorodzinnej  
i wysokiej od 16 do 20 m. 

Obszar proj. planu  Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy  
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

164. 14.07.2009 Stanisława i Tadeusz 
Skiwiĉski 

 

Zakaz zabudowy wielorodzinnej  
i wysokiej od 16 do 20 m. 

Obszar proj. planu  Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

165. 14.07.2009 Barbara Dąbrowska 

 

1. protest przeciwko wprowadza-
niu pierzei usługowych w dolnych 
kondygnacjach; 

3. ograniczenie wysokoċci do  
11 m. 

4. protest przeciwko ċcićciu 
naroďnika 

ul. Biskupia 44MW(U) 1. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona, zmiana 
„nakazu” usług na 
„dopuszczenie” 

3. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

4. Uwaga nieuwzglćdnio-
na 

 1. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona, zmiana 
„nakazu” usług na 
„dopuszczenie” 

3. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

4. Uwaga nieuwzglćdniona 

166. 13.07.2009 Wiesława Grabowska Protest przeciwko zabudowie 
wyďszej niď 10 m. 

Obrćb 3-07-12 
otoczenie 

ul. Gorzelniczej 

9MN 
25MN/MW 

65MN(U) 66MN(U 

Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie obniďenia 
wysokoċci do 10 m. 

 Uwaga nieuwzglćdniona w 
zakresie obniďenia 
wysokoċci do 10 m 

167. 13.07.2009 Emilia Jarecka-
Sielska 

 

Protest przeciwko zabudowie 
wyďszej niď 10 m. 

Rejon ulic: 
Gorzelniczej, 
Pabianickiej, 
Makowskiej, 

Osady Ojców, 
Bakaliowej, 

Jordanowskiej 
i Czechowickiej, 

oraz dz. 107 
z ob. 3-07-12 

9MN 11MN 
25MN/MW 
26MN/MW 
27MN/MW 

65MN(U) 43MW(U) 
66MN(U) 69UO 

Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie obniďenia 
wysokoċci do 10 m. 

 Uwaga nieuwzglćdniona w 
zakresie obniďenia 
wysokoċci do 10 m 

168. 13.07.2009 Karol Sielski 

 

Protest przeciwko zabudowie 
wyďszej niď 10 m. 

Rejon ulic: 
Gorzelniczej, 
Pabianickiej, 
Makowskiej, 

Osady Ojców, 
Bakaliowej, 

Jordanowskiej 
 i Czechowickiej, 
oraz dz. 107 z ob. 

3-07-12 

9MN 11MN 
25MN/MW 
26MN/MW 
27MN/MW 

65MN(U) 43MW(U) 
66MN(U) 69UO 

Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie obniďenia 
wysokoċci do 10 m. 

 Uwaga nieuwzglćdniona w 
zakresie obniďenia 
wysokoċci do 10 m 

169. 13.07.2009 Agata Kłociaĉska 

 

Protest przeciwko zabudowie 
wyďszej niď 12 m. 

Obszar proj. planu  Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy  
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

170. 13.07.2009 Małgorzata Kłociĉska 

 

Protest przeciwko zabudowie 
wyďszej niď 12 m. 

Obszar proj. planu  Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy 
i jednakowych parame-
trów na obszarze całego 
planu 

 Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona. Nie jest 
moďliwe ustalenie jednego 
typu zabudowy i jednako-
wych parametrów na 
obszarze całego planu 

171. 13.07.2009 Joanna Kłociĉska 

 

Protest przeciwko zabudowie 
wyďszej niď 10 m. w 

Rejon ulic: 
Gorzelnicza, 
Ludwisarska, 
Pabianicka, 

Makowska, Osada 
Ojców, Bakaliowa 

Jordanowska 
Nadnieprzaĉs 

9MN 11MN 
27MN/MW 

65MN(U) 66MN(U) 
69UO 

Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie terenów: 
11MN, 27MN/MW, 
65MN(U), 66MN(U) i 69UO 

 Uwaga nieuwzglćdniona w 
zakresie terenów: 11MN, 
27MN/MW, 65MN(U), 
66MN(U) i 69UO 

172. 13.07.2009 Dorota Celiĉska 

 

Protest przeciwko zabudowie 
wyďszej niď 10 m. 

Rejon ulic: 
Gorzelniczej, 
Pabianickiej, 
Makowskiej, 

Osady Ojców, 
Bakaliowej, 

Jordanowskiej, 
w tym dz. 106 
z ob. 3-07-12 

9MN 11MN 

25MN/MW 
26MN/MW 
27MN/MW 

65MN(U) 43MW(U) 
66MN(U) 69UO 

Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie terenów: 
11MN, 27MN/MW, 
65MN(U), 66MN(U) i 69UO 

 Uwaga nieuwzglćdniona w 
zakresie terenów: 11MN, 
27MN/MW, 65MN(U), 
66MN(U) i 69UO 

173. 13.07.2009 Grzegorz Kuta 

 

Zmiana definicji kamieniczek 
zwićkszenie iloċci mieszkaĉ do 15 
lokali 

Ul. Ďółkiewskiego 
56a dz. ew. nr 2 
obrćb 3-04-11 

13MN/MW Uwaga nieuwzglćdniona 
ze wzglćdu na otaczającą 
zabudowć 

 Uwaga nieuwzglćdniona ze 
wzglćdu na otaczającą 
zabudowć 
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174. 14.07.2009 Jacek Antos 1. Dla obszarów 11MN, 39MN, 
40MW i 45MW(U) ustalenie 
wskačników jak dla terenu 
28MN/MW; 

2. Wyznaczenie terenu dla szkoły 
podstawowej; 

3. Objćcie ochroną konserwator-
ską budynku przy ul. Morgowej 1; 

4. Zastąpienie w §5 kolorystyki 
elewacji na kolor biały oraz 
jasnych odcieni szaroċci, brązu, 
ďółtego, błćkitu i róďu. 

Obszar proj. planu 11MN 28MN/MW 
39MW 40MW 

45MW( 

1. Uwaga nieuwzglćdnio-
na w zakresie terenu 
11MN; 

2. Uwaga nieuwzglćdnio-
na-z analizy nie wynika 
koniecznoċć lokalizowania 
dodatkowych usług 
oċwiaty na terenie proj. 
planu; 

3 . Uwaga nieuwzglćdnio-
na-budynki do objćcia 
ochroną konserwatorską 
zostały wskazane po 
analizie stanu istniejącego 
oraz z uwzglćdnieniem 
wytycznych konserwatora; 

4. Uwaga nieuwzglćdnio-
na, ze wzglćdu na 
zachowanie ładu 
przestrzennego w 
obszarze proj. planu 

 1. Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie terenu 11MN; 

2. Uwaga nieuwzglćdniona-
z analizy nie wynika 
koniecznoċć lokalizowania 
dodatkowych usług oċwiaty 
na terenie proj. planu; 

3 . Uwaga nieuwzglćdnio-
na-budynki do objćcia 
ochroną konserwatorską 
zostały wskazane po 
analizie stanu istniejącego 
oraz z uwzglćdnieniem 
wytycznych konserwatora; 

4. Uwaga nieuwzglćdniona, 
ze wzglćdu na zachowanie 
ładu przestrzennego w 
obszarze proj. planu 

175. 13.07.2009 Mieszkaĉcy 
segmentów przy  
ul. Olszynki 
Grochowskiej 
 i ul. Biskupie 
(30 podpisów) 

 

1.Protest przeciw budowie ċcieďki 
rowerowej; 

2. Przeprojektowanie ul. Olszynki 
Grochowskiej , tak aby ċcieďka 
rowerowa wraz z nowymi 
chodnikami była zlokalizowana 
wzdłuď jezdni; 

3. Jednokierunkowy ruch ul. 
Olszynki Grochowskiej od domu 
nr 10. 

Kanał  
Kawćczyĉski oraz 

ul. Olszynki 
Grochowskiej 

78ZP 
10KD-L 

1 i 2. Uwaga nieuwzglćd-
niona: - teren jest 
własnoċcią m. st. 
Warszawy - ċcieďka 
rowerowa jest prowadzo-
na w terenie zieleni 
publicznej i jest inwestycją 
celu publicznego 

3. Uwaga dotycząca ul. 
Olszynki Grochowskiej nie 
została uwzglćdniona, 
poniewaď organizacja 
ruchu nie jest przedmio-
tem planu 

1. Uwaga 
uwzglćdniona, 
ċcieďka przeniesio-
na na ul. Biskupią 

2. Uwaga nieuwzglćdniona. 

3. Uwaga dotycząca ul. 
Olszynki Grochowskiej nie 
została uwzglćdniona, 
poniewaď organizacja ruchu 
nie jest przedmiotem planu 

176. 14.07.2009 

 

Komisja Zagospoda-
rowania Przestrzen-
nego i Ochrony 
Ċrodowiska Rady 
Dzielnicy Praga 
Południe m. st. 
Warszawy 

1).W § 2 ust. 1 pkt. 14 nadać 
brzmienie: „powierzchni terenu 
biologicznie czynnej- naleďy przez 
to rozumieć grunt rodzimy oraz 
wodć powierzchniową na terenie 
działki budowlanej, a takďe 25% 
sumy powierzchni tarasów i 
stropodachów o powierzchni nie 
mniejszej niď 10m2 urządzonych 
jako stałe trawniki lub kwietnik, 
na podłoďu zapewniającym im 
naturalną wegetacjć;” 

3). W § 19 oraz w czćċci 
rysunkowej planu wprowadzić 
nastćpujące zmiany: 

a) tytuł §19 otrzymuje brzmienie: 
„Ustalenia dla terenów MN/MW 
i MW (od 29MW do 40MN/MW) 

d) §19 pkt.7 ppkt. 2 Warunki 
zabudowy zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu przestrzenne-
go, lit. a), b), c) i d) nadać 
odpowiednio brzmienie: -- -  
d) minimalny procent powierzch-
ni biologicznie czynnej dla działki 
budowlanej-40% 

e) §19 pkt. 7 ppkt. 2 Warunki 
zabudowy zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzen-
nego, po lit. f) dodać nową lit. f' 
dodać lit. f’) w brzmieniu: ustala 
sić ďe zabudowa wielorodzinna w 
typie kamieniczek moďe być 
realizowana od strony 24KD-D 
(Zapałczanej). 

h) §19 pkt. 8 ppkt. 2 Warunki 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzen-
nego, lit. a), b), c) i d) nadać 
odpowiednio brzmienie -  
c) wskačnik maksymalnej 
intensywnoċci zabudowy działki 
budowlanej – 1,5. 

i) §19 pkt. 8 ppkt. 2 Warunki 
zabudowy zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu przestrzenne-
go, po lit.f) dodać nową lit. f') w 
brzmieniu: „f') ustala sić, na 
połoďonych przy ulicy 23KD-D 
(Wiarusów) moďe być realizowa-
na zabudowa wolnostojąca lub 
bličniacza;” 

l) § 19 pkt. 11 ppkt. 2 Warunki 
zabudowy zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony  
i kształtowania ładu przestrzen-
nego, lit. b), c), d) i g) nadać 
odpowiednio brzmienie: -  
b) minimalny procent powierzch-
ni biologicznie czynnej dla działki 
budowlanej – 40%; - c) wskačnik 
maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy działki budowlanej – 
1,5; 

m) §19 pkt. 11 ppkt. 2 Warunki 
zabudowy zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzen-
nego, po lit. f) dodać lit. f')  
w brzmieniu: f') ustala sić,  
ďe zabudowa wielorodzinna w 
typie kamieniczek moďe być 
realizowana w północnej czćċci 
terenu oraz na działkach 
sąsiadujących z obszarem 
58U/MW;” 

Obszar proj. planu  1). Uwaga nieuwzglćdnio-
na 

3a) Uwaga nieuwzglćd-
niona 

3d tiret 2) Uwaga 
nieuwzglćdniona 
czćċciowo, wnioskowano 
o 40% pow. biol. czynnej a 
zwićkszono do 35% 

3e) Uwaga nieuwzglćd-
niona 

3h tiret 4) Uwaga 
czćċciowo nieuwzglćdnio-
na, wnioskowano o 
wskačnik intensywnoċci 
zab. 1,5 a zmieniono na 
0,9. 

3i) Uwaga nieuwzglćdnio-
na 

3l tiret 1) uwaga 
nieuwzglćdniona 

3l tiret 2) Uwaga 
czćċciowo nieuwzglćdnio-
na, wnioskowano o 
wskačnik intensywnoċci 
zab. 1,5 a zmieniono na 
0,9. 

3l tiret 3) Uwaga 
czćċciowo nieuwzglćdnio-
na, wnioskowano o 
wysokoċć zab. 13-14 m a 
zmniejszono do 12 m. 

3m) Uwaga nieuwzglćd-
niona 

3p tiret 1) uwaga 
nieuwzglćdniona 

3p tiret 2) Uwaga 
czćċciowo nieuwzglćdnio-
na, wnioskowano o 
wysokoċć zab. 13-14 m a 
zmniejszono do 12 m. 

3q) Uwaga nieuwzglćd-
niona 

4a) Uwaga nieuwzglćd-
niona 

4d tiret 2) uwaga 
nieuwzglćdniona 

4d tiret 3) Uwaga 
czćċciowo nieuwzglćdnio-
na, wnioskowano o 
wskačnik intensywnoċci 
zab. 1,5 a zmieniono na 
0,9. 

4d tiret 4) Uwaga 
czćċciowo nieuwzglćdnio-
na, wnioskowano o 
wysokoċć zab. 14 m a 
zmniejszono do 12 m. 

4e) Uwaga nieuwzglćd-
niona 

4f) Uwaga nieuwzglćdnio-
na 

4g) Uwaga nieuwzglćd-
niona 

4r) Uwaga nieuwzglćdnio-
na 

5a) Uwaga nieuwzglćd-
niona 

5b) Uwaga nieuwzglćd-
niona 

7) Uwaga nieuwzglćdnio-
na w zakresie terenu 
74UA(UP) 
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p) § 19 pkt. 11 ppkt. 2 Warunki 
zabudowy zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu przestrzenne-
go, lit. b), d) i g) nadać odpo-
wiednio brzmienie: - b) minimal-
ny procent powierzchni 
biologicznej czynnej dla działki 
budowlanej – 45%; - d) maksy-
malna wysokoċć zabudowy 
13 lub 14 m.  
q) §19 pkt. 12 ppkt. 2 Warunki 
zabudowy zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu przestrzenne-
go, po lit. f) dodać nową lit. f') 
 w brzmieniu: „f') „ustala sić, ďe 
zabudowa wielorodzinna w typie 
kamieniczek moďe być realizowa-
na w północnej czćċci terenu, 
oraz południowej czćċci terenu 
działkach sąsiadujących z 
obszarem 58U/MW lub obszarem 
70UO;” 

4) W § 20 oraz w czćċci rysunko-
wej planu wprowadzić nastćpują-
ce zmiany: 

a) tytuł §20 otrzymuje brzmienie: 
„Ustalenia dla terenów MN/MW i 
MW(U) 9od 41MW(U) do 
47MW(U))” 

d) ) §20 pkt. 5 ppkt. 2 Warunki 
zabudowy zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu przestrzenne-
go, lit. a), b), c) i d) nadać 
odpowiednio brzmienie: -  
b) minimalny procent powierzch-
ni biologicznie czynnej dla działki 
budowlanej – 40%; -  
c) wskačnik maksymalnej 
intensywnoċci zabudowy działki 
budowlanej – 1,5 - d) maksymal-
na wysokoċć zabudowy – 14 m.;” 

e) tytuł §20 pkt. 7 otrzymuje 
brzmienie:”7. Dla terenu 
oznaczonego symbolem 
47MN/MW ustala sić:” 

f) § 20 pkt. 7 ppkt. 1 Przeznaczenie 
terenu nadać brzmienie: „Teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz wielorodzin-
nej z zakresu domów w typie 
kamieniczek zawierających od  
4 do maksymalnie 8 mieszkaĉ 
zgodnie z § 4 ust. 3.” 

g) § 20 pkt. 7 ppkt. 2 Warunki 
zabudowy zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony  
i kształtowania ładu przestrzen-
nego, lit. a), b), c) i d) nadać 
odpowiednio brzmienie: -  
„a) wskačnik maksymalnej 
powierzchni zabudowy działki 
budowlanej – 50%; -  
b) minimalny procent powierzch-
ni biologicznej czynnej dla działki 
budowlanej – 40%; -  
c) wskačnik maksymalnej 
intensywnoċci zabudowy działki 
budowlanej – 1,5; -  
d) maksymalna wysokoċć 
zabudowy – 14 m.;” 

r) ) §20 pkt. 7 ppkt. 2 Warunki 
zabudowy zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu przestrzenne-
go, po lit. f) dodać lit. f’) w 
brzmieniu: „f') ustala sić ďe 
zabudowa wielorodzinna w typie 
kamieniczek sąsiadujących z 
obszarem 59U/MW;” 

5) W § 21 wprowadzić nastćpują-
ce zmiany: 

a) w pkt. 2 (obszar 49U/MW) 
dodać nową lit. f) w brzmieniu:  
„f) w czćċciach budynków, 
umiejscowionych od strony 
1KDGP, (Trasa Olszynki 
Grochowskiej), nie dopuszcza sić 
lokali o charakterze mieszkalnym. 

b) w pkt. 3 (obszar 50U/MW) pakt. 
282 dodać nową lit e) w 
brzmieniu: „e) w czćċciach 
budynków, umiejscowionych od 
strony 1KDGP, (Trasa Olszynki 
Grochowskiej), nie dopuszcza sić 
lokali o charakterze mieszkalnym. 

6. W § 27 oraz czćċci rysunkowej 
planu wprowadzić nastćpujące 
zmiany: 

a) 3KDZ (ul. Szaserów) w czćċci 
Zasady zagospodarowania pkt 3 
nadać brzmienie: „jezdnia na 
całej długoċci ulicy – szer. min. 7, 
0 m / 2 pasy ruchu, dopuszcza sić 
realizacjć w przekroju dwie 
jezdnie po dwa pasy z lokalnymi 
poszerzeniami w rejonie 
skrzyďowaĉ” 

b) 4KDL (ul. Szaserów) w czćċci 
Zasady zagospodarowania po 
pkt.4) dodać pkt. 4a) w brzmieniu: 
„4a) w przypadku realizacji 
przekroju dwie jezdnie po dwa 
pasy, dopuszcza sić rezygnacjć z 
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jezdni odbarczeniowej oraz 
szpaleru drzew o których mowa w 
pkt. 4” 

7. Bezwzglćdnie utrzymać 
przeznaczenie terenu 73UZ(A), 
74UA(UP), 75A(UP), 76UA(UP), 
zgodnie z zapisanym w projekcie 
mpzp lub inne wykluczające 
lokalizacjć na ww. obszarach 
nowej zabudowy mieszkaniowej. 

177. 09.07.2009 Justyna i Marek 
Wysocki 

Protest przeciwko zabudowie o 
wys. 16 m i 60% wskačnikowi 
maks. intensywnoċci zabudowy, 
postulat o 2 kondygnacjową 
zabudowć i 50%-owy wskačnik 
maks. intensywnoċci zabudowy 

Dz. ew. 28  
obr.3-04-15 
i sąsiedztwo 

17MN/MW Uwaga nieuwzglćdniona; 
teren MN/MW połoďony u 
zbiegu tras komunikacyj-
nych Szaserów i w 
sąsiedztwie planowanej 
trasy Olszynki Grochow-
skiej nie jest predestyno-
wany do zabudowy 
ekstensywnej jednoro-
dzinnej 

 Uwaga nieuwzglćdniona; 
teren MN/MW połoďony u 
zbiegu tras komunikacyj-
nych Szaserów i w 
sąsiedztwie planowanej 
trasy Olszynki Grochowskiej 
nie jest predestynowany do 
zabudowy ekstensywnej 
jednorodzinnej 

178. 16.07.2009 Barbara Nurek 

 

Postulat o wprowadzenie dla 
zabudowy w typie kamieniczek 
moďliwoċci zlokalizowania do 15 
mieszkaĉ 

Dz. ew. 2  
obr 3-04-11 

13 MN/MW Uwaga nieuwzglćdniona, 
plan ustala gabaryty 
zabudowy, przy duďych 
działkach moďna 
projektować zespoły takich 
kamieniczek 

 Uwaga nieuwzglćdniona, 
plan ustala gabaryty 
zabudowy, przy duďych 
działkach moďna projekto-
wać zespoły takich 
kamieniczek 

179. 14.07.2009 Stanisław Onyszko 

 

1. protest przeciw ustaleniu planu 
niedopuszczającemu remontów 
kapitalnych i modernizacyjnych 
jeċli nie słuďy to ich dostosowa-
niu do ustaleĉ planu 

3. czy po uchwaleniu planu 
zlikwidowane bćdzie istniejący 
warsztat samochodowy 

Dz. ew. 169  
obr. 3-07-13 

43 MW(U) 

 

1. Uwaga nieuwzglćdnio-
na w pozostałym zakresie 
niď zabudowa jednoro-
dzinna 

3. Uwaga nieuwzglćdnio-
na – plan ustala zakaz 
lokalizowania nowych 
tego typu obiektów Par. 15 
ust 1 pkt 1 

 1. Uwaga nieuwzglćdniona 
w pozostałym zakresie niď 
zabudowa jednorodzinna 

3. Uwaga nieuwzglćdniona 
– plan ustala zakaz 
lokalizowania nowych tego 
typu obiektów Par. 15 ust. 1 
pkt 1 

180. 14.07.2009 Janina Kodym 
Mirosław Kodym 
Maria Chromiĉska 
Eliza Kwaċniewska 
Tomasz Kodym 

Przeciw objćciu strefą ochrony 
konserwatorskiej obiektów w 
rejonie ul. Pabianickiej (Stary 
Trakt do Okuniewa). 

Dz. ew. 153  
obr. 3-07-13 

 

26 MN/MW Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

181. 14.07.2009 Klaudia  
Aleksandrowicz 

 

Postulat o wprowadzenie dla 
zabudowy w typie kamieniczek 
moďliwoċci zlokalizowania do 15 
mieszkaĉ 

Dz. ew. 2  
obr 3-04-11 

13 MN/MW Uwaga nieuwzglćdniona, 
plan ustala gabaryty 
zabudowy, przy duďych 
działkach moďna 
projektować zespoły takich 
kamieniczek 

 Uwaga nieuwzglćdniona, 
plan ustala gabaryty 
zabudowy, przy duďych 
działkach moďna projekto-
wać zespoły takich 
kamieniczek 

182. 16.07.2009 Bogusława 
Aleksandrowicz 

 

Postulat o wprowadzenie dla 
zabudowy w typie kamieniczek 
moďliwoċci zlokalizowania do 15 
mieszkaĉ 

Dz. ew. 2 
obr 3-04-11 

13 MN/MW Uwaga nieuwzglćdniona, 
plan ustala gabaryty 
zabudowy, przy duďych 
działkach moďna 
projektować zespoły takich 
kamieniczek 

 Uwaga nieuwzglćdniona, 
plan ustala gabaryty 
zabudowy, przy duďych 
działkach moďna projekto-
wać zespoły takich 
kamieniczek 

183. 12.01.2010 Krzysztof 
Michałowski 

Zmiana dla terenu 47MW(U) 
wskačnika intensywnoċci 
zabudowy na 2,0 oraz wysokoċci 
zabudowy do 20 m 

Dz. ewid. nr 229, 
29/1 i 29/2 

z obrćbu 3-07-13 

47MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

184. 12.01.2010 CompArt Sp. z o.o. 1. Zmiana przeznaczenia dla 
działki ewid. nr 93 obszaru MW 
na MW/U 

2. Zmiana wskačnika max. pow. 
zabudowy na 80% a min. procent 
pow. biologicznie czynnej na 10% 

Dz. ewid. nr 129 
z obrćbu 3-04-10 

29MW 1. Uwaga nieuwzglćdnio-
na; 

2. Uwaga nieuwzglćdnio-
na w zakresie zmniejszenia 
pow. biologicznie czynnej 
do 10% 

 1. Uwaga nieuwzglćdniona; 

2. Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie zmniejszenia 
pow. biologicznie czynnej 
do 10% 

185. 15.01.2010 Janina Kos Zmiana przeznaczenia terenu 
34MW na 34MN, w tym 
ograniczenie wysokoċci 
zabudowy do 12 m 

Dz. ewid. nr 34 
z obrćbu 3-04-14 

34MW Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu na 
MN 

 Uwaga nieuwzglćdniona w 
zakresie zmiany przezna-
czenia terenu na MN 

186. 15.01.2010 Elďbieta  
Wojciechowska-
Wielgus 

Zmiana przeznaczenia terenu 
34MW na 34MN, w tym 
ograniczenie wysokoċci 
zabudowy do 12 m 

Dz. ewid. nr 29  
z obrćbu 3-04-14 

34MW Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu na 
MN 

 Uwaga nieuwzglćdniona w 
zakresie zmiany przezna-
czenia terenu na MN 

187. 15.01.2010 Rafał Wróblewski Zmiana przeznaczenia terenu 
34MW na 34MN, w tym 
ograniczenie wysokoċci 
zabudowy do 12 m 

Dz. ewid. nr 35 
 z obrćbu 3-04-14 

34MW Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu na 
MN 

 Uwaga nieuwzglćdniona w 
zakresie zmiany przezna-
czenia terenu na MN 

188. 15.01.2010 Sławomir  
Grzybowski 

1. Dopuszczenie wysokoċci 
zabudowy w obszarze 26MN/MW 
i 43MN/MW do 15 m; 

2. Zwićkszenie iloċci mieszkaĉ do 
12 w budynkach wielorodzinnych 
w obszarze 26MN/MW i 
43MN/MW; 

4. Zwićkszenie współczynnika 
intensywnoċci zabudowy do 1,8; 

6. Odstąpienie od projektu by na 
działkach o min. powierzchni 
1000 m2 moďna było budować 
kamieniczki 4-8 mieszkaĉ 

Dz. ewid. nr 157 
 z obrćbu 3-07-13 

26MN/MW, 
43MN/MW 

Uwagi nieuwzglćdnione  Uwagi nieuwzglćdnione 

189. 27.01.2010 Anna Michałowska 1. Zwićkszenie maksymalnej 
wysokoċci do 20 m; 

2. Zwićkszenie wskačnika 
intensywnoċci zabudowy do 1,7 

Dz. ewid. nr 229, 
29/1 i 29/2 

47MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

190. 27.01.2010 Karolina Podgórska 1. Zwićkszenie maksymalnej 
wysokoċci do 20 m; 

2. Zwićkszenie wskačnika 
intensywnoċci zabudowy do 1,7 

Dz. ewid. nr 229, 
29/1 i 29/2 

47MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

191. 27.01.2010 Joanna Nowak Zwićkszenie wskačnika zabudowy 
do 1,9 

Dz. ewid. nr 27/8 
z obrćbu 3-04-15 

17MN/MW Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

192. 29.01.2010 Firma Doradczo-
Konsultingowa 
Lewant Sp. z o.o. 

2. W § 2 pkt 11 –uwzglćdnić w 
definicji kwestić, ďe czasami plan 
ustala funkcjć podstawową bez 
zabudowy i dopuszczalną  
z zabudową , poniewaď zgodnie 
 z obecną def. nie jest moďliwym 
ustalenie relacji 60 do 40% pu.; 

5. W § 2 pkt 18 –dopuċcić 
nadwieszenia balkonów do 1,5 m 
poza linić zabudowy jak 
w warunkach technicznych oraz 
ociepleĉ do 20 cm dla budynków 
istniejących; 

  2. Uwaga nieuwzglćdnio-
na 

5. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona w 
zakresie nadwieszania 
balkonów do 1,5 m poza 
linić zabudowy 

6. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona w 
zakresie przekraczania 
nieprzekraczalnej linii 
zabudowy balkonami ew. 
wykuszami 

 2. Uwaga nieuwzglćdniona 

5. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona w zakresie 
nadwieszania balkonów do 
1,5 m poza linić zabudowy 

6. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona w zakresie 
przekraczania nieprzekra-
czalnej linii zabudowy 
balkonami ew. wykuszami 

10. Uwaga nieuwzglćdniona 

12. Uwaga nieuwzglćdniona 
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6. W § 2pkt 19 –dopuċcić 
przekraczanie linii nieprzekraczal-
nej balkonami i ew. wykuszami 
oraz ociepleniem do 20 cm dla 
budynków istniejących; 

10. W § 3 ust. 1 pkt 9 i 10 – ciągi 
piesze i pieszo jezdne nie są 
drogami publicznymi  
w rozumieniu ustawy o drogach 
publicznych, wićc nie mogą być 
ustaleniami planu tylko 
zaleceniem; 

12. Wykreċlić pkt 19 z § 4  
tj. ustalenia dla terenów ciągów 
pieszo-jezdnych (KPJ) 

14. Wykreċlić pkt 21 ppkt 5 w § 4 
tj. ustalenia lokalizacji ciągów 
pieszo-jezdnych od 44KPJ do 
48KPJ 

15. W § 4 pkt 22 –wykreċlić „oraz 
tych ciągów pieszo-jezdnych, 
których przebieg został oznaczony 
graficznie na rysunku planu” 

16. W § 5 ust. 2 pkt 8 –zmienić 
szyk zdania na „wykluczenia na 
całym obszarze planu…itd.”; 

18. W § 5 ust. 3 pkt 1 oraz w 
całym planie wykreċlić słowa 
„ciągów pieszo jezdnych oraz 
ciągów pieszych i ċcieďek 
rowerowych przebiegających po 
terenach o innych przeznacze-
niach”; 

19. W § 5 ust. 3 pkt 2 –skreċlić 
słowa „ciągów pieszo jezdnych 
oraz ciągów pieszych”; 

20. W § 5 ust. 3 pkt 7 ppkt a) tire 
„b: - zmienić słowo „dopuszcza” 
na „ustala”; 

21. W § 5 ust. 4 pkt 6 ppkt c) –
zmienić min. odległoċć mićdzy 
wolnostojącymi noċnikami 
reklamy i elementami informacji 
wizualnej od krawćďników jezdni 
z 2,5 na 6 m. 

25. W § 9 ust. 2 pkt 1 i 2 –zmienić 
„publicznej” na „ogólnodostćp-
nej” oraz wkreċlić „i ciągów 
pieszych” (do koĉca zdania) oraz 
dokonać adekwatnych zmian w 
całym planie w powyďszym 
zakresie; 

26. § 11 -jeďeli teren o zagroďeniu 
powodziowym wody stuletniej 
uznać za teren zalewów to na 
terenach zalewowych jest przepis 
o zakazie szamb 

10. Uwaga nieuwzglćd-
niona 

12. Uwaga nieuwzglćd-
niona 

14. Uwaga nieuwzglćd-
niona 

15. Uwaga nieuwzglćd-
niona 

16. Uwaga nieuwzglćd-
niona 

18. Uwaga nieuwzglćd-
niona 

19. Uwaga nieuwzglćd-
niona 

20. Uwaga nieuwzglćd-
niona 

21. Uwaga nieuwzglćd-
niona 

25. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona w 
zakresie wykreċlenia 
„ciągów pieszych” 

26. Uwaga nieuwzglćd-
niona 

14. Uwaga nieuwzglćdniona 

15. Uwaga nieuwzglćdniona 

16. Uwaga nieuwzglćdniona 

18. Uwaga nieuwzglćdniona 

19. Uwaga nieuwzglćdniona 

20. Uwaga nieuwzglćdniona 

21. Uwaga nieuwzglćdniona 

25. Uwaga czćċciowo 
nieuwzglćdniona w zakresie 
wykreċlenia „ciągów 
pieszych” 

26. Uwaga nieuwzglćdnio-
na90 

193. 11.02.2010 Aleksandra 
Szymiczek 

Przedłuďyć kwartał 12MN do 
granicy działki 229 lub do  
ul. Zawierciaĉskiej 

Dz. ewid. nr 229, 
29/1 i 29/2  

z obrćbu 3-07-13 

47MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

194. 11.02.2010 Tadeusz Jakubik Przedłuďyć kwartał 12MN do 
granicy działki 229 lub do 
 ul. Zawierciaĉskiej 

Dz. ewid. nr 229, 
29/1 i 29/2 

z obrćbu 3-07-13 

47MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

195. 11.02.2010 Mieczysław Sadoch Przedłuďyć kwartał 12MN do 
granicy działki 229 lub do  
ul. Zawierciaĉskiej 

Dz. ewid. nr 229, 
29/1 i 29/2  

z obrćbu 3-07-13 

47MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

196. 11.02.2010 Iwona Samsel Przedłuďyć kwartał 12MN do 
granicy działki 229 lub do 
 ul. Zawierciaĉskiej 

Dz. ewid. nr 229, 
29/1 i 29/2 

z obrćbu 3-07-13 

47MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

197. 11.02.2010 Halina Rowicka-
Kalczyĉska 

Przedłuďyć kwartał 12MN do 
granicy działki 229 lub do 
 ul. Zawierciaĉskiej 

Dz. ewid. nr 229, 
29/1 i 29/2  

z obrćbu 3-07-13 

47MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

198. 11.02.2010 Wiesława Boruc Przedłuďyć kwartał 12MN do 
granicy działki 229 lub do  
ul. Zawierciaĉskiej 

Dz. ewid. nr 229, 
29/1 i 29/2 z 

obrćbu 3-07-13 

47MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

199. 11.02.2010 Jadwiga Markowska Przedłuďyć kwartał 12MN do 
granicy działki 229 lub do  
ul. Zawierciaĉskiej 

Dz. ewid. nr 229, 
29/1 i 29/2  

z obrćbu 3-07-13 

47MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

200. 12.02.2010 Józef Skorupka 
Halina Skorupka 

Na terenach 46MW(U) i 47MW(U) 
zmniejszenie wysokoċci do 12 m. 

Dz. ewid. nr 137  
z obrćbu 3-07-13 

28MN/MW, 
39MN/MW, 
40MN/MW, 
45MN/MW, 
46MW(U), 
47MW(U) 

Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

201. 12.02.2010 Wiesława Skorupka Na terenach 46MW(U), 47MW(U) 
i 58MW(U) zmniejszenie 
wysokoċci do 12 m 

Dz. ewid. nr 203 
z obrćbu 3-07-13 

28MN/MW, 
39MN/MW, 
40MN/MW, 
45MN/MW, 
46MW(U), 
47MW(U), 
58MW(U) 

Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

202. 12.02.2010 Leszek Skorupka Na terenach 46MW(U), 47MW(U) 
i 58MW(U) zmniejszenie 
wysokoċci do 12 m 

Dz. ewid. nr 203  
z obrćbu 3-07-13 

28MN/MW, 
39MN/MW, 
40MN/MW, 
45MN/MW, 
46MW(U), 
47MW(U), 
58MW(U) 

Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

203. 09.02.2010 Marianna Pliszka 
Janusz Pliszka 

Wstrzymanie wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy 
naruszających ustalenia obecnie 
przedłoďonego projektu planu. 

 36MN/MW, 3MN Uwaga nieuwzglćdniona, 
uwaga bezzasadna - nie 
dotyczy ustaleĉ planu 

 Uwaga nieuwzglćdniona, 
uwaga bezzasadna - nie 
dotyczy ustaleĉ planu 

204. 09.02.2010 Halina Wojnarowicz Wstrzymanie wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy w rejonie 
ulic: Liwiecka, Sztabowa, 
Beskidzka, Wiarusów sprzecznych 
z ustaleniami obecnego projektu 
planu. 

 36MN/MW, 3MN Uwaga nieuwzglćdniona, 
uwaga bezzasadna - nie 
dotyczy ustaleĉ planu 

 Uwaga nieuwzglćdniona, 
uwaga bezzasadna - nie 
dotyczy ustaleĉ planu 
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205. 09.02.2010 Olga Markowska 
Kajetan Markowski 

Wstrzymanie wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy w rejonie 
ulic: Liwiecka, Sztabowa, 
Beskidzka, Wiarusów sprzecznych 
z ustaleniami obecnego projektu 
planu. 

 36MN/MW, 3MN Uwaga nieuwzglćdniona, 
uwaga bezzasadna - nie 
dotyczy ustaleĉ planu 

 Uwaga nieuwzglćdniona, 
uwaga bezzasadna - nie 
dotyczy ustaleĉ planu 

206. 09.02.2010 Mateusz Wodejko Wstrzymanie wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy w rejonie 
ulic: Liwiecka, Sztabowa, 
Beskidzka, Wiarusów sprzecznych 
z ustaleniami obecnego projektu 
planu. 

 36MN/MW, 3MN Uwaga nieuwzglćdniona, 
uwaga bezzasadna - nie 
dotyczy ustaleĉ planu 

 Uwaga nieuwzglćdniona, 
uwaga bezzasadna - nie 
dotyczy ustaleĉ planu 

207. 12.02.2010 Rafał Kaczanowski Zmiana przeznaczenia terenu 
UA(UP) na MW(U); 

 

Dz. ewid. nr 32/1 
i 32/2  

z obrćbu 3-04-11 

75UA(UP) Uwaga nieuwzglćdniona 
czćċciowo w zakresie 
przeznaczenia terenu na 
MW(U)-zabudowa 
mieszkaniowa wieloro-
dzinna z dopuszczeniem 
usług wydzielonych w 
parterach budynków 
mieszkalnych; 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
czćċciowo w zakresie 
przeznaczenia terenu na 
MW(U)-zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzin-
na z dopuszczeniem usług 
wydzielonych w parterach 
budynków mieszkalnych 

208. 12.02.2010 Krzysztof Nowak 1. Zmiana przeznaczenia terenu 
UA(UP) na MW(U) oraz wysoko-
ċci na 18m; 

2. Sprzeciw wobec lokalizowaniu 
na dz. 32/4 usług hotelarskich lub 
wynajmu pokoi. 

Dz. ewid. nr 32/3 
i 32/5  

z obrćbu 3-04-11 

75UA(UP) 1. Uwaga nieuwzglćdnio-
na czćċciowo w zakresie 
przeznaczenia terenu na 
MW(U)-zabudowa 
mieszkaniowa wieloro-
dzinna z dopuszczeniem 
usług wydzielonych w 
parterach budynków 
mieszkalnych oraz w 
zakresie zmiany wysoko-
ċci; 

2. Uwaga nieuwzglćdnio-
na 

 1. Uwaga nieuwzglćdniona 
czćċciowo w zakresie 
przeznaczenia terenu na 
MW(U)-zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzin-
na z dopuszczeniem usług 
wydzielonych w parterach 
budynków mieszkalnych 
oraz w zakresie zmiany 
wysokoċci; 

2. Uwaga nieuwzglćdniona 

209. 12.02.2010 Anna i Maciej 
Janowscy 

Zmiana przeznaczenia terenu 
UA(UP) na MW(U); 

Dz. ewid. nr 32/1 
i 32/2 

z obrćbu 3-04-11 

75UA(UP) Uwaga nieuwzglćdniona 
czćċciowo w zakresie 
przeznaczenia terenu na 
MW(U)-zabudowa 
mieszkaniowa wieloro-
dzinna z dopuszczeniem 
usług wydzielonych w 
parterach budynków 
mieszkalnych; 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
czćċciowo w zakresie 
przeznaczenia terenu na 
MW(U)-zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzin-
na z dopuszczeniem usług 
wydzielonych w parterach 
budynków mieszkalnych; 

210. 12.02.2010 Mirosława i Robert 
Rudniccy 

Zmiana przeznaczenia terenu 
UA(UP) na MW(U); 

Dz. ewid. nr 32/1 
i 32/2 

z obrćbu 3-04-11 

75UA(UP) Uwaga nieuwzglćdniona 
czćċciowo w zakresie 
przeznaczenia terenu na 
MW(U)-zabudowa 
mieszkaniowa wieloro-
dzinna z dopuszczeniem 
usług wydzielonych w 
parterach budynków 
mieszkalnych; 

 Uwaga nieuwzglćdniona 
czćċciowo w zakresie 
przeznaczenia terenu na 
MW(U)-zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzin-
na z dopuszczeniem usług 
wydzielonych w parterach 
budynków mieszkalnych; 

211. 09.02.2010 Aleksandra Dzwonek Zmiana wskačnika intensywnoċci 
zabudowy na 1,7 oraz wysokoċci 
zabudowy na 20 m dla dz. ewid. 
nr 229, 29/1 i 29/2 z ob. 3-07-13 

Dz. ewid. nr 229, 
29/1 i 29/2 

z obrćbu 3-07-13 

47MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

212. 09.02.2010 Krzysztof  
Michałowski 

Zmiana wskačnika intensywnoċci 
zabudowy na 1,7 oraz wysokoċci 
zabudowy na 20 m dla dz. ewid. 
nr 229, 29/1 i 29/2 z ob. 3-07-13 

Dz. ewid. nr 229, 
29/1 i 29/2 

z obrćbu 3-07-13 

47MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

213. 10.02.2010 Dorota Czajkowska Umoďliwienie na terenie 
20MN/MW budowy kamienic 
zawierających od 4 do 12 lokali 
mieszkalnych 

Dz, ewid. nr 131 
 obrćbu 3-04-15 

20MN/MW Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

214. 11.02.2010 Spółdzielnia 
Budownictwa 
Mieszkaniowego 
„Taras” 

Umoďliwienie na terenie 
20MN/MW budowy kamienic 
zawierających od 8 do 14 lokali 
mieszkalnych 

Dz, ewid. nr 131  
z obrćbu 3-04-15 

20MN/MW Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

215. 10.02.2010 Spółdzielnia 
Budownictwa 
Mieszkaniowego 
„Taras” 

Umoďliwienie na terenie 
20MN/MW budowy kamienic 
zawierających od 8 do 12 lokali 
mieszkalnych 

Dz, ewid. nr 137  
z obrćbu 3-04-15 

20MN/MW Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

216. 09.02.2010 Sławomir  
Wopaleĉski  
Marta Wopaleĉska 
Piotr Wopaleĉski 

Wstrzymanie wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy 
naruszających ustalenia obecnie 
przedłoďonego projektu planu. 

 36MN/MW Uwaga nieuwzglćdniona, 
uwaga bezzasadna - nie 
dotyczy ustaleĉ planu 

 Uwaga nieuwzglćdniona, 
uwaga bezzasadna - nie 
dotyczy ustaleĉ planu 

217. 09.02.2010 Elďbieta Wakuliĉska Dodatkowe ograniczenie 
wysokoċci budynków dla terenu 
52U/MW; 

Dz. ewid. nr 58 
z obrćbu 3-04-16 

52U/MW Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

218. 10.02.2010 Dorota Czajkowska Okreċlenie maksymalnej iloċci 
kondygnacji naziemnych do  
4 i 1 podziemna dla terenów: 
20MN/MW, 19MN/MW  
i 18MN/MW 

 20MN/MW, 
19MN/MW, 
18MN/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

219. 11.02.2010 Tomasz Mularczyk Zmiana przeznaczenia terenu 
34MW na 34MN z ograniczeniem 
wysokoċci do 12 m 

 34MW Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu na 
MN 

 Uwaga nieuwzglćdniona w 
zakresie zmiany przezna-
czenia terenu na MN 

220. 11.02.2010 Wojciech  
Abramowski 

Sprzeciw wobec planowaniu, 
projektowaniu i budowie 
realizacji Trasy Olszynki 
Grochowskiej 

proj. Trasa 
Olszynki 

Grochowskiej 

1KD-GP Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

221. 12.02.2010 Dorota Erden 1. Dopuszczenie zabudowy 
wielorodzinnej do 18 m 
wysokoċci na dz. ewid. nr 132/2 
z ob. 3-07-13; 

2. Nie okreċlanie iloċci mieszkaĉ 
w kamieniczkach, uzaleďnienie 
tego od wielkoċci działki i co za 
tym idzie zabudowaĉ; 

Dz. ewid. nr 132/2 
z obrćbu 3-07-13 

40MN/MW Uwaga nieuwzglćdniona;  Uwaga nieuwzglćdniona 

222. 15.02.2010 Beata Majewska 
Jarosław Majewski 

1. Zwićkszenie wskačnika 
maksymalnej powierzchni 
zabudowy do 60%; 

2. Zmniejszenie wskačnika 
powierzchni biologicznie czynnej 
do 25%; 

3. Zmiana z MN/MW na MW; 

4. Podwyďszenie wysokoċci 
zabudowy do 14 m. 

Dz. ewid. nr 91/1 
i 91/2 

z obrćbu 3-04-15 

35MN/MW, 
36MN/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 
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223. 15.02.2010 Beata Majewska 
Jarosław Majewski 

Zmniejszenie wysokoċci 
zabudowy do 14 m na terenie 
19MN/MW 

Dz. ewid. nr 91/1 i 
91/2 z obrćbu 3-

04-15 

19MN/MW Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

224. 15.02.2010 Aneta Majewska 
Janina Majewska 

1. Zmiana z MN/MW na MW; 

2. Podwyďszenie wysokoċci 
zabudowy do 14 m; 

3. Zwićkszenie wskačnika 
maksymalnej powierzchni 
zabudowy do 60%; 

4. Zmniejszenie wskačnika 
powierzchni biologicznie czynnej 
do 25% 

Dz. ewid. nr 91/1 i 
91/2 z obrćbu 3-

04-15 

35MN/MW, 
36MN/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

225. 15.02.2010 Jacek Jaworski . Zwićkszenie wskačnika 
intensywnoċci zabudowy 
z 1,0 do 1,5; 

2. Zwićkszenie maksymalnej 
wysokoċci zabudowy z 12 do  
15 m; 

4. Zwićkszenie powierzchni 
biologicznie czynnej z 40% do 
25%; 

5. Dopuszczenie zabudowy 
budynkami mieszkalnymi typu 
kamieniczki przy zwićkszeniu 
iloċci lokali z 8 do 10 w budynku 

Dz. ewid. nr 234  
z obrćbu 3-07-13 

27MN/MW 1. Uwaga nieuwzglćdnio-
na w zakresie zwićkszenia 
wsk. intensywnoċci zab. 
do 1,5 

2. Uwaga nieuwzglćdnio-
na; 

4. Uwaga nieuwzglćdnio-
na w zakresie zmniejszenia 
pow. biologicznie czynnej 
do 25%; 

5. Uwaga nieuwzglćdnio-
na 

 1. Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie zwićkszenia wsk. 
intensywnoċci zab. do 1,5 

2. Uwaga nieuwzglćdniona; 

4. Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie zmniejszenia 
pow. biologicznie czynnej 
do 25%; 

5. Uwaga nieuwzglćdniona 

226. 12.02.2010 Piotr Ruszecki 
Bartłomiej Szeląg 
Anna Urbaniak 
Marek Szeląg 
Roman Szeląg 
Anna Szeląg 
Leokadia Szeląg 
Marzena Wycech 
Kazimiera  
Szymaĉska 
Dorota Zajkowska 
Bogdan Zimnicki 
Dorota Lutomirska 
Sylwester Adaċko 
Sławomir  
Wopaleĉski 
Andrzej Boniecki 
Iwona Ruszecka 

1. Dla terenów oznaczonych 
numerami 17, 18, 19, 20, 21 
(czćċciowo), 22, 23, 24, 35, 36, 37, 
51 i 52 ustalić: 

a) przeznaczenie terenu MN/MW; 

b) wskačnik maksymalnej pow. 
zabudowy-50%; 

c) minimalny procent pow. 
biologicznie czynnej-40%; 

d) wskačnik maksymalnej 
intensywnoċci zabudowy- 1,2; 

e) maksymalna wysokoċć 
zabudowy-12 m; 

2. Dla terenów oznaczonych 
numerami 49, 50 oraz czćċciowo 
21 (od strony ul. Podolskiej) 
ustalić: 

a) przeznaczenie terenu  
MN/MW (U) 

b) wskačnik maksymalnej pow. 
zabudowy-50%; 

c) minimalny procent pow. 
biologicznie czynnej-30%; 

d) wskačnik maksymalnej 
intensywnoċci zabudowy- 1,5; 

e) maksymalna wysokoċć 
zabudowy-16 m; 

 17MN/MW, 
18MN/MW, 
19MN/MW, 
20MN/MW, 
21MN/MW, 
22MN/MW, 
23MN/MW, 
24MN/MW, 
35MN/MW, 

36MN/MW, 37MW, 
49U/MW , 

50U/MW, 51U/MW, 
52U/MW 

1a) Uwaga nieuwzglćd-
niona; 

1b) Uwaga nieuwzglćd-
niona; 

1c) Uwaga nieuwzglćd-
niona; 

1d) Uwaga nieuwzglćd-
niona; 

1e) Uwaga nieuwzglćd-
niona; 

2a) Uwaga nieuwzglćd-
niona w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
MN/MW(U) 

2b) Uwaga nieuwzglćd-
niona; 

2c) Uwaga nieuwzglćd-
niona; 

2d) Uwaga nieuwzglćd-
niona; 

2e) Uwaga nieuwzglćd-
niona; 

 1a) Uwaga nieuwzglćdnio-
na; 

1b) Uwaga nieuwzglćdnio-
na; 

1c) Uwaga nieuwzglćdnio-
na; 

1d) Uwaga nieuwzglćdnio-
na; 

1e) Uwaga nieuwzglćdnio-
na; 

2a) Uwaga nieuwzglćdnio-
na w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
MN/MW(U) 

2b) Uwaga nieuwzglćdnio-
na; 

2c) Uwaga nieuwzglćdnio-
na; 

2d) Uwaga nieuwzglćdnio-
na; 

2e) Uwaga nieuwzglćdnio-
na; 

227. 15.02.2010 Jerzy Dudzinski Dopuċcić zabudowć budynkami 
16-lokalowymi; 

Dz. ewid. nr 8  
z obrćbu 3-04-16 

 Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

228. 11.02.2010 Andrzej Jurczewski Przedłuďyć obszar 12MN do 
granicy działki 229 lub do  
ul. Zawierciaĉskiej 

Dz. ewid. nr 229, 
29/1 i 29/2 

z obrćbu 3-07-13 

47MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

229. 11.02.2010 Boďena Biedrzycka Przedłuďyć obszar 12MN do 
granicy działki 229 lub do  
ul. Zawierciaĉskiej 

Dz. ewid. nr 229, 
29/1 i 29/2  

z obrćbu 3-07-13 

47MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

230. 11.02.2010 Kazimierz Markowski Przedłuďyć obszar 12MN do 
granicy działki 229 lub do  
ul. Zawierciaĉskiej 

Dz. ewid. nr 229, 
29/1 i 29/2  

z obrćbu 3-07-13 

47MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

231. 11.02.2010 Jakub Biedrzycki Przedłuďyć obszar 12MN do 
granicy działki 229 lub do  
ul. Zawierciaĉskiej 

Dz. ewid. nr 229, 
29/1 i 29/2  

z obrćbu 3-07-13 

47MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

232. 15.02.2010 Dorota Lutomirska Wprowadzenie dla terenów 
połoďonych w obszarze pomićdzy 
ulicami: Olszynka Grochowska, 
Styrska, Liwiecka i Sztabowa 
zabudowy o symbolu 24MN/MW. 

Teren ograniczony 
ulicami: Olszynka 

Grochowska, 
Styrska, Liwiecka 

i Sztabowa 

21MN/MW, 
22MN/MW, 

50U/MW, 52U/MW 

Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

233. 11.02.2010 Maciej Prandota 
Wanda Prandota 

2. Zmiana ustaleĉ dla nierucho-
moċci przy ul. Bakaliowej 5 na 
MN/U tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej  
z dopuszczeniem usług oċwiaty 
i edukacji; 

3. Zmiana ustaleĉ dla nierucho-
moċci przy ul. Czechowickiej 20 
na MW/U tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej  
z dopuszczeniem usług. 

ul. Bakaliowa 4,  
ul. Bakaliowa 5, 

ul. Czechowicka 20 

28MN/MW, 11MN, 
39MW 

Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

234. 15.02.2010 Plus3-architekci  
Sp. z o.o 

Zmiana wskačnika intensywnoċci 
zabudowy dla terenu 52U/MW  
na 2,9 

 52U/MW Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

235. 12.02.2010 Klaudia  
Aleksandrowicz 

1. Zmiana w punkcie definicji 
kamieniczek z 4-8 lokali na 
4-15 lokali; 

2 Zmiana. w zapisie planu  
z 13MN/MW na 13MW 

ul. Ďółkiewskiego 
56A 

13MN/MW Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

236. 12.02.2010 Bogusława 
Aleksandrowicz 

1. Zmiana w punkcie definicji 
kamieniczek z 4-8 lokali na 4-15 
lokali; 
2 Zmiana. w zapisie planu 
z 13MN/MW na 13MW 

ul. Ďółkiewskiego 
56A 

13MN/MW Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

237. 12.02.2010 Zofia Słomska 1. Zmiana w punkcie definicji 
kamieniczek z 4-8 lokali na 4-15 
lokali; 

2 Zmiana. w zapisie planu z 
13MN/MW na 13MW 

ul. Ďółkiewskiego 
56A 

13MN/MW Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

238. 12.02.2010 Sławomir Słomski 1. Zmiana w punkcie definicji 
kamieniczek z 4-8 lokali na  
4-15 lokali; 

2 Zmiana. w zapisie planu  
z 13MN/MW na 13MW 

ul. Ďółkiewskiego 
56A 

13MN/MW Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 
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239. 12.02.2010 Tadeusz Nurek Zmiana zapisu terenu 13MN/MW 
na 13MW 

 13MN/MW Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

240. 12.02.2010 Jarosław Lewan-
dowski 

Zmiana zapisu terenu 13MN/MW 
na 13MW 

 13MN/MW Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

241. 12.02.2010 Anna Lewandowska Zmiana zapisu terenu 13MN/MW 
na 13MW 

 13MN/MW Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

242. 12.02.2010 Barbara Nurek Zmiana zapisu terenu 13MN/MW 
na 13MW 

 13MN/MW Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

243. 15.02.2010 Dariusz Juszczyĉski 1. Zmiana w punkcie definicji 
kamieniczek z 4-8 lokali na 
4-15 lokali; 

2. Zmiana w zapisie planu 
z 13MN/MW na 13MW 

ul. Ďółkiewskiego 
52 

13MN/MW Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

244. 12.02.2010 Wojciech Słomski 1. Zmiana w punkcie definicji 
kamieniczek z 4-8 lokali na 
4-15 lokali; 

2. Zmiana w zapisie planu  
z 13MN/MW na 13MW 

ul. Ďółkiewskiego 
52 

13MN/MW Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

245. 15.02.2010 Współwłaċciciele 
Nieruchomoċci 
Sztabowa 11 

Współwłaċciciele 
Nieruchomoċci 
Liwiecka 17 

1. Zmiana przeznaczenia terenu 
52U/MW na 52MW(U); 

2. Zmiana maksymalnej 
wysokoċci zabudowy  
z 20 na 10 m; 

3. Dodanie nieprzekraczalnych 
linii zabudowy dla nowych 
inwestycji MW(U) na terenie 52, 
w odległoċci 10 m od granic 
działek istniejących zabudowaĉ, 
w tym granicy dz. 37/1 z obrćbu 
3-04-16 (ul. Sztabowa 11) 
i granicy działki 38 z obrćbu  
3-04-16 (ul. Liwiecka 17); 

4. Dodanie nowoprojektowanego 
szpaleru drzew wysokich na 
działce przylegającej do działek 
37/1 i 38 z ob. 3-04-16 

 52U/MW Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

246. 11.02.2010 Zbigniew Mularczyk Sprzeciw wobec planów budowy 
Trasy Olszynki Grochowskiej 

proj. Trasa 
Olszynki 

Grochowskiej 

1KD-GP Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

247. 15.02.2010 Krzysztof 
Chodorowski 

1. Dodanie nowoprojektowanego 
ekranu dčwićkochłonnego 
pomićdzy 44KPj (ul. Makowska) i 
7KD-L (il. Makowska) a istniejącą 
infrastrukturą komunikacji 
kolejowej z jednoczesnym 
wnioskiem o dodanie nowopro-
jektowanego szpaleru drzew 
ċredniowysokich w formie pasa 
zieleni pomićdzy granicą terenu 
74MW(U) i innych przyległych 
bezpoċrednio do trasy kolejowej 
a 44KPj i 7KD-L; 

2. Dodanie pomićdzy granicą 
terenu 74MW(U) i nowoprojekto-
wanym ciągiem 2KD-GP 
nowoprojektowanych: ekranu 
dčwićkochłonnego i szpaleru 
drzew wysokich; 

3. Zmiana brzmienia §6 ust. 3 pkt 
1 „…od przedłuďenia linii 
północnej granicy terenu 
80ZP(U)-p w północnej czćċci 
trasy oznaczonej symbolem 2KD-
GP…” na „…od przedłuďenia linii 
północnej granicy terenu 
76UA(UP) w północnej czćċci 
trasy oznaczonej symbolem 2KD-
GP…”; 

4. Ustalenie w treċci §6 (oraz 
całym projekcie, w szczególnoċci 
w §27) moďliwoċci przebiegu 
nowoprojektowanej Trasy 
Olszynki Grochowskiej (1KD-GP i 
2KD-GP) jedynie w poziomie  
„-1” (wykop lub tunel); 

 44KPj, 7KD-L, 
74MW(U), 1KD-GP, 

2KD-GP, 
76UA(UP), 

1, 2 i 3. Uwaga nie-
uwzglćdniona w zakresie 
wskazania konkretnej 
lokalizacji zabezpieczeĉ 
przed hałasem. 

4. Uwaga nieuwzglćdnio-
na 

 1, 2 i 3. Uwaga nieuwzglćd-
niona w zakresie wskazania 
konkretnej lokalizacji 
zabezpieczeĉ przed 
hałasem. 

4. Uwaga nieuwzglćdniona 

248. 11.02.2010 Barbara Jurczewska Przedłuďyć obszar 12MN do 
granicy działki 229 lub do 
ul. Zawierciaĉskiej 

Dz. ewid. nr 229, 
29/1 i 29/2 

z obrćbu 3-07-13 

47MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

249. 11.02.2010 Marian Sterniczuk Przedłuďyć obszar 12MN do 
granicy działki 229 lub do  
ul. Zawierciaĉskiej 

Dz. ewid. nr 229, 
29/1 i 29/2 

z obrćbu 3-07-13 

47MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

250. 11.02.2010 Maria Brzostowska Przedłuďyć obszar 12MN do 
granicy działki 229 lub do  
ul. Zawierciaĉskiej 

Dz. ewid. nr 229, 
29/1 i 29/2  

z obrćbu 3-07-13 

47MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

251. 11.02.2010 Katarzyna Orłow Przedłuďyć obszar 12MN do 
granicy działki 229 lub do  
ul. Zawierciaĉskiej 

Dz. ewid. nr 229, 
29/1 i 29/2 

z obrćbu 3-07-13 

47MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

252. 11.02.2010 Wacław Szymiczek Przedłuďyć obszar 12MN do 
granicy działki 229 lub do  
ul. Zawierciaĉskiej 

Dz. ewid. nr 229, 
29/1 i 29/2 

 z obrćbu 3-07-13 

47MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

253. 11.02.2010 Mieczysław 
Brzostowski 

Przedłuďyć obszar 12MN do 
granicy działki 229 lub do  
ul. Zawierciaĉskiej 

Dz. ewid. nr 229, 
29/1 i 29/2  

z obrćbu 3-07-13 

47MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

254. 11.02.2010 Paweł Biedrzycki Przedłuďyć obszar 12MN do 
granicy działki 229 lub do 
 ul. Zawierciaĉskiej 

Dz. ewid. nr 229, 
29/1 i 29/2 

 z obrćbu 3-07-13 

47MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

255. 12.02.2010 Anna Chwiejczak Zmniejszenie do 12 m wysokoċci 
na obszarze 47MW(U) i przedłu-
ďenie obrćbu 12MN do granicy 
działki 229. 

Dz. ewid. nr 197 
z obrćbu 3-07-13 

11MN, 12MN, 
28MN/MW, 
39MN/MW, 
40MN/MW, 
45MN/MW, 
47MW(U) 

Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

256. 12.02.2010 Krzysztof Chwiejczak Zmniejszenie do 12 m wysokoċci 
na obszarze 47MW(U) i przedłu-
ďenie obrćbu 12MN do granicy 
działki 229. 

Dz. ewid. nr 197 
z obrćbu 3-07-13 

11MN, 12MN, 
28MN/MW, 
39MN/MW, 
40MN/MW, 
45MN/MW, 
47MW(U) 

Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 201 – 45582 – Poz. 5771 
 

257. 12.02.2010 Julianna Chwiejczak Zmniejszenie do 12 m wysokoċci 
na obszarze 47MW(U) i przedłu-
ďenie obrćbu 12MN do granicy 
działki 229. 

Dz. ewid. nr 197  
z obrćbu 3-07-13 

11MN, 12MN, 
28MN/MW, 
39MN/MW, 
40MN/MW, 
45MN/MW, 
47MW(U) 

Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

258. 12.02.2010 Edward Hułas Zmiana przeznaczenia terenów 
46MW(U) i 47MW(U) na 
46MN/MW i 47MN/MW o 
wysokoċci do 12 m oraz 
wskačnikami zabudowy jak dla 
terenu 39MN/MW; 

Dz. ewid. nr 130 
z obrćbu 3-07-13 

28MN/MW, 
39MN/MW, 
40MN/MW, 
45MN/MW, 
46MW(U), 
47MW(U) 

Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

259. 12.02.2010 Daniel Wočniak 1. Przedłuďyć obszar 12MN do 
granicy działki 229 lub do  
ul. Zawierciaĉskiej; 

2. Dla terenów 47MW(U), 
39MN/MW, 28MN/MW, 
40MN/MW, 45MN/MW zachować 
wysokoċć 12 m i utrzymać 
parametry dla terenu. 

Dz. ewid. nr 94 
z obrćbu 3-07-13 

47MW(U), 
28MN/MW, 
39MN/MW, 
40MN/MW, 
45MN/MW 

1. Uwaga nieuwzglćdnio-
na; 

2. Uwaga nieuwzglćdnio-
na w zakresie terenu 
47MW(U) 

 1. Uwaga nieuwzglćdniona; 

2. Uwaga nieuwzglćdniona 
w zakresie terenu 47MW(U) 

260. 12.02.2010 Zbigniew Kowalik Zmiana terenu 46MW(U) na 
46MN/MW o wysokoċci do 12 m 

Dz. ewid. nr 16  
z obrćbu 3-07-13 

46MW(U) Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

261. 12.02.2010 Irena, Mirosław 
i Joanna Szypowscy 
Conrado Moreno-
Szypowski 

Sprzeciw wobec planowanemu 
przebiegowi Trasy Olszynki 
Grochowskiej 

 1KD-GP Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

262. 12.02.2010 Prezes Zrzeszenia 
Właċcicieli 
Nieruchomoċci  
w Warszawie 
Mirosław Szypowski 

Sprzeciw wobec planowanemu 
przebiegowi Trasy Olszynki 
Grochowskiej 

 1KD-GP Uwaga nieuwzglćdniona  Uwaga nieuwzglćdniona 

Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 
Ligia Krajewska 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XC/2662/2010 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 
z dnia 23 wrzeċnia 2010r. 

 
Sposób realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  

obszaru Gocławka Północnego, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ 
własnych m.st. Warszawy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 
I. Sposób realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Go-

cławka Północnego, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych 
m.st. Warszawy 

Podstawą prawną realizacji zadaĉ własnych m.st. Warszawy zapisanych w planie miejscowym są: 

1. Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku (uchwała nr LXIV 1789/2005 Rady m.st. Warszawy z 
dnia 24 listopada 2005r.) w tym: 

- Cel operacyjny 1.5 - dotyczący zapewnienia wysokiej jakoċci usług infrastrukturalnych; Program 
1.5.2.2. dotyczy budowy i modernizacji sieci ciepłowniczych; 

- Cel operacyjny 1.6 - dotyczący zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przemieszczania sić w mie-
ċcie osób i towarów; Program 1.6.1 dotyczący rozwoju systemu drogowego m.st. Warszawy; Pro-
gram 1.6.2 rozwoju systemu transportu publicznego, Zadanie 1.6.2.2. dotyczy modernizacji i roz-
budowy systemu komunikacji autobusowej; Program 1.6.5. dotyczy stworzenia warunków do bez-
piecznego korzystania z rowerów, Zadanie 1.6.5.1. dotyczy rozwoju infrastruktury systemu rowe-
rowego - budowy spójnej sieci dróg rowerowych. 

2. Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, uchwalone 
uchwałą nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 pačdziernika 2006r., które dla terenów 
objćtych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustala funkcje: mieszkaniową, zie-
leni urządzonej i usługową oraz funkcjć dróg i ulic publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego i 
zbiorczej. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławka Północnego obejmuje w wićkszo-
ċci tereny zainwestowane. Zdecydowaną ich wićkszoċć stanowią osiedla mieszkaniowe - zabudowy jed-
norodzinnej i wielorodzinnej - wraz z towarzyszącymi usługami i terenami zieleni. Omawiane kategorie 
terenów są zagospodarowane w sposób trwały i nie zakłada sić istotnych zmian w ich zagospodarowa-
niu. Plan ma przewaďnie charakter porządkujący i ochronny w stosunku do istniejącego porządku prze-
strzennego. Przekształcenia zagospodarowania obszaru nie są warunkowane koniecznoċcią wytworzenia 
sieci ulic miejskich oraz doposaďenia obszaru w infrastrukturć techniczną i społeczną. Polegać one bćdą  
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głównie na dogćszczaniu zabudowy mieszkaniowej oraz realizacji zespołów usługowych w sposób nie 
kolidujący z dominującą funkcją obszaru. W planie wyznacza sić rezerwć terenową na realizacjć Trasy 
Olszynki Grochowskiej, która jest elementem planowanej Warszawskiej Obwodnicy Miejskiej - jej reali-
zacja wynika z ogólnomiejskich potrzeb transportowych. Plan dopuszcza moďliwoċć kontynuacji dotych-
czasowego sposobu uďytkowania przez co obowiązek wykupu nieruchomoċci lub wypłaty odszkodowa-
nia moďe być odłoďony w czasie. 

Natomiast inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej, niezbćdnymi dla poprawy obsługi komuni-
kacyjnej obszaru są: realizacja ciągu pieszo-jezdnego (wraz z zagłćbieniem odcinka magistrali ciepłowni-
czej) oraz drogi lokalnej (wraz z mostem nad ciekiem wodnym) wzdłuď północnej granicy planu - ulica 
Makowska, budowa parkingu naziemnego oraz pćtli autobusowej w północnej czćċci planu, budowa 
ċcieďek rowerowych oraz modernizacja odcinków istniejącego układu ulicznego. 

Przewidziane w planie inwestycje mogą być realizowane w róďnych formach organizacyjno-prawnych 
np. poprzez powołanie jednostek organizacyjnych, działających na zasadach partnerstwa publiczno-
prywatnego, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz.U. z dnia 
6 wrzeċnia 2005r. Nr 169, poz. 1420). Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej mogą być realizo-
wane przez miejskie jednostki organizacyjne, takie jak Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Miejskich Inwesty-
cji Drogowych, Miejskie Przedsićbiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz inne przedsićbiorstwa (spółki) 
realizujące ww. zadania. 

II. Zasady finansowania inwestycji naleďących do zadaĉ własnych m.st. Warszawy Koszt realizacji oma-
wianych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej naleďy przyjąć łącznie na poziomie ok. 9,5 mln 
PLN. 

Finansowanie inwestycji odbywać sić bćdzie, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, 
poprzez wydatki inwestycyjne z budďetu miasta zgodnie z uchwałami budďetowymi. 

Inwestycje miejskie wynikające z planu miejscowego powinny być wprowadzone do Wieloletniego Pla-
nu Inwestycyjnego m.st. Warszawy na lata 2010 - 2014. Omawiane nakłady inwestycyjne równowaďone 
bćdą w czćċci poprzez wzrost wpływów do budďetu w wyniku realizacji planu. 

 
 

Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 
Ligia Krajewska 
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UCHWAŁA Nr XCIV/2745/2010 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 
1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591, z póčn. zm.1), art. 5 i art. 20 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, 
poz. 620) w związku z obwieszczeniem Ministra 
Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie gór-
nych stawek kwotowych podatków i opłat lokal-
nych w 2011 roku (M.P. Nr 55, poz. 755) uchwala 
sić, co nastćpuje: 

 

§ 1. Okreċla sić wysokoċć stawek podatku od 
nieruchomoċci: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalnoċci 
gospodarczej, bez wzglćdu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków 

- 0,80zł od 1m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajćtych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych 

- 4,15zł od 1ha powierzchni, 
 


