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  Przebudowa ulic Solskiego, 
Druďbackiej, Wawrzyĉskiej 

WIR 2007 2015   260 000 260 000 

900  Gospodarka komunalna i 
ochrona ċrodowiska 

   349 000  190 000 539 000 

 90015 Oċwietlenie ulic, placów i dróg    99 000  190 000 289 000 

  Budowa i przebudowa oċwie-
tlenia ulic gminnych 

WIR 2007 2017 99 000  190 000 289 000 
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UCHWAŁA Nr LXXXVI/2533/2010 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 15 lipca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. Pyr Leśnych. 

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. 26 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z 
póčn. zm.2) w związku z art. 85 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z 
póčn. zm.3) oraz w związku z uchwałą nr 251 Rady 
Gminy Warszawa - Ursynów z dnia 9 lipca 1996r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenu tzw. Pyr Leċnych oraz uchwałą nr 
XLIX/1503/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 5 
lutego 2009r. zmieniającą uchwałć nr 251 Rady 
Gminy Warszawa - Ursynów z dnia 9 lipca 1996r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenu tzw. Pyr Leċnych Rada miasta stołecz-
nego Warszawy uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział 1 
Postanowienie ogólne 

§ 1.1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu tzw. Pyr Leċnych, 
zwany dalej planem, którego granice wyznaczają: 

- od północy: północna granica obrćbu 1-09-25 
od zachodniej granicy tego obrćbu, północna 
granica obrćbu 1-09-26 do północno - wschod-
niego naroďnika działki ew. nr 103 z obrćbu 
1-09-26, wschodnia granica działek ew. 103, 8, 
9/2/, 9/3, 10/1, 10/2 i jej przedłuďenie na połu-
dnie do północno-wschodniego naroďnika 
działki ew. nr 38/1, południowa granica działki 
37/16, południowa granica działek 37/4, 37/5, 
37/6, 37/7, 37/8,37/9,37/10,37/11,37/12; 

- od wschodu: zachodnia granica obrćbu 1-12-01 
do północnej granicy działki ew. nr 167/2 z ob-

rćbu 1-09-34, przedłuďenie północnej granicy 
tej działki o odcinek 12 m w kierunku wschod-
nim, linia prostopadła do tego przedłuďenia o 
długoċci 150 m skierowana na południe do po-
łudniowej granicy działki ew. nr 3 z obrćbu 1-
12-01, przedłuďenie południowej granicy tej 
działki w kierunku zachodnim do przecićcia z 
przedłuďeniem na północ zachodniej granicy 
działki ew. 50/5 z obrćbu 1-09-43, zachodnia 
granica tej działki do północnej granicy działki 
ew. nr 59/8, północna granica tej działki w kie-
runku wschodnim do zachodniej granicy działki 
ew. nr 7 z obrćbu 1-12-01, zachodnia granica 
działek ew. 7 i 11 z obrćbu 1-12-01 i ponownie 
zachodnia granica działki ew. nr 7; 

- od południa: północna granica obrćbu 1-09-67; 

- od zachodu: zachodnie granice obrćbów  
1-09-53, 1-09-44, 1-09-43, 1-09-34 i 1-09-25 do 
północnej granicy tego obrćbu; 

2. Granice planu, o których mowa w ust. 1 
oznaczono na rysunku planu stanowiącym załącz-
nik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest: 

1. Umoďliwienie rozwoju mieszkalnictwa i usług z 
zachowaniem ładu przestrzennego, uwzglćd-
niając uwarunkowania ekologiczne i ochronne 
rezerwatu Las Kabacki; 

2. Okreċlenie warunków dotyczących kształtowa-
nia zabudowy, których spełnienie pozwoli na 
uzyskanie właċciwych walorów przestrzennych 
i jednorodnego charakteru kształtowanej prze-
strzeni, ze szczególnym uwzglćdnieniem rejonu 
ul. Puławskiej jako eksponowanego w krajo-
brazie miasta; 
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3. Ochrona interesów publicznych w zakresie 

komunikacji, inďynierii oraz ochrony ċrodowi-
ska. 

§ 3. Przedmiotem ustaleĉ planu są: 

1) tereny o funkcji mieszkaniowo - usługowej 
(oznaczone na rysunku planu symbolem MU 
(MU I, MU II, MU III); 

2) tereny o funkcji usługowej (oznaczone na 
rysunku planu symbolem U, U1, U2); 

3) tereny o funkcji usługowej z zachowaniem 
zabudowy mieszkaniowej (oznaczone na ry-
sunku planu symbolem UM); 

4) tereny usług oċwiaty (oznaczone na rysunku 
planu symbolem UO); 

5) tereny usług zdrowia (oznaczone na rysunku 
planu symbolem UZ); 

6) tereny usług sportu (oznaczone na rysunku 
planu symbolem US); 

7) tereny specjalne (oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem IS); 

8) tereny komunikacyjne, w tym: 

a) ulicy głównej ruchu przyspieszonego 
(oznaczonej na rysunku planu symbolem 
KUGP), 

b) ulic lokalnych (oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KUL), 

c) ulic dojazdowych (oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem KUD i KUDPJ), 

d) ciągów pieszo - jezdnych (oznaczonych na 
rysunku planu symbolem KUPJ), 

e) ciągów pieszo - jezdnych wewnćtrznych 
(oznaczonych na rysunku planu symbolem 
KUPJ/W), 

f) ciągów pieszych (oznaczonych na rysunku 
planu symbolem Kp), 

g) ciągów pieszo - rowerowych (oznaczonych 
na rysunku planu symbolem Kp-R); 

9) tereny urządzeĉ infrastruktury technicznej, w 
tym: 

a) stacji transformatorowych (oznaczone na 
rysunku planu symbolem EE), 

b) pompowni ċcieków (oznaczone na rysunku 
planu symbolem NOp), 

c) rowów melioracyjnych z zielenią towarzy-
szącą (oznaczone na rysunku planu sym-
bolem W/Z); 

10) zasady kształtowania zabudowy. 

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

1) planie - naleďy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru; 

2) rysunku planu - naleďy przez to rozumieć ry-
sunek planu na kopii mapy zasadniczej w ska-
li 1:1000, stanowiący załącznik nr 1; 

3) obszarze objćtym planem - naleďy przez to 
rozumieć obszar w granicach przedstawio-
nych na rysunku planu; 

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

5) funkcji wiodącej - naleďy przez to rozumieć 
ustalone w planie przeznaczenie przewaďają-
ce na danym terenie, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi; 

6) nowej zabudowie (obiektach, inwestycjach) - 
naleďy przez to rozumieć zabudowć (obiekty, 
inwestycje) realizowaną na podstawie dyspo-
zycji niniejszego planu; 

7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - naleďy 
przez to rozumieć, wyznaczone na działce li-
nie okreċlające najmniejszą dopuszczalną od-
ległoċć budynku od ulicy, ciągu pieszego lub 
innych obiektów; 

8) maksymalnej wysokoċci zabudowy - naleďy 
przez to rozumieć najwićkszy, nieprzekraczal-
ny wymiar pionowy nowego budynku (w me-
trach) mierzony od poziomu gruntu rodzime-
go do najwyďej połoďonej krawćdzi dachu (ka-
lenicy), punktu zbiegu połaci dachowych lub 
attyki dachu płaskiego; 

9) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej 
- naleďy przez to rozumieć, wyraďoną w pro-
centach, najmniejszą wielkoċć powierzchni 
działki niezabudowaną powierzchniowo lub 
kubaturowo w głąb gruntu, na nim oraz nad 
nim - nie stanowiącej nawierzchni dojazdów, 
dojċć pieszych, pokrytej roċlinnoċcią lub wo-
dą powierzchniową. Za powierzchnić biolo-
gicznie czynną nie uznaje sić: powierzchni ta-
rasów i stropodachów urządzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki; 

10) usługach - naleďy przez to rozumieć obiekty 
wolnostojące lub lokale uďytkowe wbudowa-
ne, w których prowadzona jest działalnoċć nie 
związana z wytwarzaniem dóbr materialnych 
metodami przemysłowymi, z wykluczeniem 
obiektów handlowych o powierzchni sprzeda-
ďy wićkszej niď 2000m2; 
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11) usługach nieuciąďliwych - naleďy przez to ro-

zumieć usługi, których szkodliwe oddziaływa-
nie na ċrodowisko ogranicza sić do terenu, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny; 

12) dominancie - naleďy przez to rozumieć budy-
nek lub jego czćċć, która moďe mieć wyso-
koċć wićkszą, okreċloną planem, niď wyso-
koċć maksymalna dla danego terenu lub ca-
łego obszaru objćtego planem; 

13) materiałach o podwyďszonym standardzie - 
naleďy przez to rozumieć materiały pocho-
dzenia naturalnego, w tym kamieĉ, gres, 
szkło; 

14) terenach specjalnych - naleďy przez to rozu-
mieć tereny bćdące w uďytkowaniu resortu 
Obrony Narodowej. 

§ 5.1. Nastćpujące oznaczenia graficzne uďyte 
na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o róďnych funk-
cjach i zasadach zagospodarowania w tym linie 
rozgraniczające tereny przeznaczone do reali-
zacji celów publicznych (ulic i dróg publicznych 
z urządzeniami pomocniczymi oraz urządzeĉ 
infrastruktury technicznej): 

a) ciągłe - okreċlone geodezyjnie, 

b) przerywane - do uċciċlenia geodezyjnego; 

2) granica ochrony hydrogeologicznej (zlewni 
Lasu Kabackiego); 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych 
inwestycji; 

4) dopuszczalne wysokoċci zabudowy; 

5) drzewa o wybitnych walorach do zachowania; 

6) drzewa cenne wskazane do zachowania; 

7) oznaczenia szpalerów drzew towarzyszących 
ciągom komunikacyjnym. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 1 mają charakter informacyj-
ny. 

§ 6.1. Terenami przeznaczonymi dla realizacji 
celów publicznych są tereny ulic (KUGP, KUL, 
KUD), ciągów pieszo - jezdnych (KUPJ) oraz tere-
ny infrastruktury technicznej (EE, NOp, W/Z, 
W/Z/Kp). 

§ 7. Ustala sić dopuszczalną wysokoċć budyn-
ków zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 
przyjmując: 

- dla obiektów o wysokoċci do 8,5m - 2 kondy-
gnacje naziemne, w tym poddasze uďytkowe - 
w przypadku wysokiego poziomu wód grunto-

wych z dopuszczeniem przekroczenia do 10% 
ustalonej wysokoċci, 

- dla obiektów o wysokoċci do 10,5m - maksi-
mum 3 kondygnacje naziemne, w tym podda-
sze uďytkowe, 

- dla obiektów usługowych lokalizowanych na 
terenach o funkcji usługowej (U, U1, U2) oraz 
usługowo - mieszkaniowej (UM) - dopuszczalną 
wysokoċć do 12,0m - dla dominant ustala sić 
wysokoċć od 15,0m do 18,0m. 

Rozdział 2 
Przeznaczenie i zasady  

zagospodarowania terenów 

§ 8. Dla terenów o funkcji mieszkaniowo - 
usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem MU (tj. MU I, MU II, MU III): 

1. dopuszcza sić zabudowć mieszkaniową: 

1) na terenach MU I i MU II - jednorodzinną, 
w formie wolnostojących budynków jed-
norodzinnych i bličniaczych (dwurodzin-
nych); 

2) na terenach MU III - w formie budynków 
wolnostojących do 4 mieszkaĉ w budynku, 
bličniaczych (do 2 mieszkaĉ w segmencie), 
szeregowych (segmenty jednomieszka-
niowe) do 5 segmentów w jednym szere-
gu wykluczając łączenie segmentów wić-
cej niď jednomieszkaniowych w zespoły 
wielosegmentowe. 

2. na terenach MU I dopuszcza sić działalnoċć 
usługową w budynkach mieszkalnych nie 
powodującą uciąďliwoċci wykraczającej poza 
wnćtrze budynku, z zastrzeďeniem § 27 pkt 13; 

3. na terenach MU I wyklucza sić realizacjć wol-
nostojących obiektów usługowych; 

4. wyklucza sić realizacjć nowej oraz rozbudowć 
istniejącej wolnostojącej zabudowy gospo-
darczej i garaďowej. Wyłącznie w przypadku 
braku garaďu w istniejącym budynku jedno-
rodzinnym dopuszcza sić garaď wolnostojący 
maksymalnie na 2 samochody osobowe przy 
zachowaniu wymaganego procentu po-
wierzchni biologiczne czynnej; 

5. dla nowo wznoszonych obiektów ustala sić 
obowiązek wykonania: 

1) dachów spadzistych o symetrycznych po-
łaciach i kącie nachylenia połaci od 30° do 
45°; 

2) pokryć dachu - dachówką ceramiczną lub 
materiałami dachówkopodobnymi w kolo-
rze tradycyjnej dachówki. 
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6. w granicach ochrony hydrogeologicznej usta-

la sić zakaz podpiwniczeĉ budynków; 

7. ustala sić zakaz stosowania ogrodzeĉ peł-
nych; 

8. na terenach połoďonych w granicach War-
szawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
ustala sić ogrodzenia umoďliwiające migracjć 
drobnej fauny; 

9. ustala sić nakaz zachowania minimalnego 
procentu powierzchni biologicznie czynnej: 

1) na terenach MU I - 80%; 

2) na terenach MU II - 70%; 

3) na terenach MU III - 60%. 

10. ustala sić nastćpujące wielkoċci nowotwo-
rzonych działek: 

1) na terenach MU I: 

- 1500m2 pod budynek jednorodzinny, 

- 750m2 pod segment budynku bličnia-
czego; 

2) na terenach MU II: 

- 600m2 pod budynek jednorodzinny, 

- 450m2 pod segment budynku bličnia-
czego; 

3) na terenach MU III: 

- 600m2 pod budynek wolnostojący do  
4 mieszkaĉ, 

- 450m2 pod segment budynku bličnia-
czego, 

- 250m2 pod segment zabudowy szere-
gowej, maksimum 5 segmentów w sze-
regu. 

11. zakazuje sić realizacji wićcej niď jednego do-
mu mieszkalnego na działce - realizacja dru-
giego domu mieszkalnego winna być poprze-
dzona wydzieleniem działki budowlanej, 
spełniającej warunki niniejszego planu, w 
bezpoċredni sposób obsłuďonej komunika-
cyjnie i inďynieryjnie; 

12. miejsca postojowe dla samochodów ustala 
sić na terenie działek własnych, w iloċci nie 
mniejszej niď 2 mp/ mieszkanie oraz 30 mp/ 
1000 m powierzchni usługowej; 

13. nieprzekraczalne linie zabudowy, nie wryso-
wane na rysunku planu lub nie okreċlone w 
ustaleniach szczegółowych, ustala sić w od-
ległoċci 4 m od linii rozgraniczającej ulicy; 

14. ustala sić nakaz bezwzglćdnego zachowania 
istniejących drzew wartoċciowych, zaznaczo-
nych na rysunku planu; 

15. wyklucza sić lokalizacjć funkcji mogących 
powodować stałe lub okresowe uciąďliwoċci, 
kolidujących z funkcjami podstawowymi te-
renu, w tym obiektów magazynowych, hur-
towni, składów, stacji paliw, obiektów pro-
dukcyjnych oraz innych obiektów generują-
cych wzmoďony ruch samochodowy oraz 
ruch sprzćtu cićďkiego powyďej 3,5 t w ulicach 
lokalnych; 

16. na terenach MU II oraz MU III dopuszcza sić 
realizacjć usług: zdrowia, oċwiaty, handlu, 
gastronomii, rzemiosła nieuciąďliwego, tury-
styki, funkcji biurowych bądč innych nieuciąď-
liwych, wolnostojących lub lokalizowanych w 
budynkach mieszkalnych na analogicznych 
jak dla zabudowy mieszkaniowej zasadach 
(okreċlonych w ust. 1-15 nin. paragrafu z za-
strzeďeniem § 27 pkt 13); 

17. dopuszcza sić przekształcanie istniejącej na 
działkach zabudowy rolniczej i gospodarczej 
wyłącznie pod funkcje spełniające warunki 
niniejszych ustaleĉ. 

§ 9. Dla terenów o funkcji usługowej, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem U: 

1. dopuszcza sić realizacjć obiektów administra-
cyjno - biurowych, hoteli oraz nieuciąďliwych 
obiektów usługowych (handlu, gastronomii, 
turystyki itp.), z zastrzeďeniem § 27 pkt 13; 

2. wyklucza sić lokalizowanie obiektów miesz-
kaniowych; 

3. w zasićgu uciąďliwoċci hałasowej tras komu-
nikacyjnych A, B, C ustala sić nakaz stosowa-
nia w budynkach zabezpieczeĉ przeciwhała-
sowych okreċlonych normami dotyczącymi 
zabezpieczeĉ przeciwhałasowych budynków; 

4. wyklucza sić lokalizowanie obiektów o funk-
cjach mogących powodować stałe lub okre-
sowe uciąďliwoċci w tym: obiektów magazy-
nowych, hurtowni, składów, stacji paliw, 
obiektów produkcyjnych; 

5. wyklucza sić realizacjć nowej wolnostojącej 
zabudowy o funkcji gospodarczej i garaďowej; 

6. ustala sić zasadć sytuowania budynków (np. 
równolegle do ul. Puławskiej) oraz projekto-
wanie zieleni w sposób, który ograniczy 
wpływ uciąďliwoċci akustycznej ul. Puławskiej 
na tereny zabudowy mieszkaniowej; 
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7. dla obiektów zlokalizowanych w pierzei ul. 

Puławskiej, jako eksponowanych w krajobra-
zie miasta, przy trasie wlotowej do centrum, 
ustala sić nakaz szczególnie starannego do-
boru formy architektonicznej i stosowanie 
materiałów elewacyjnych o podwyďszonym 
standardzie; 

8. ustala sić nakaz zachowania 60% powierzchni 
biologicznie czynnej w przypadku odprowa-
dzania wód opadowych do gruntu na teren 
własnej działki; 

9. ustala sić zakaz stosowania ogrodzeĉ peł-
nych; 

10. miejsca postojowe dla samochodów uďyt-
kowników stałych i przebywających okresowo 
ustala sić na terenie działek własnych w iloċci 
nie mniejszej niď 30 mp/ 10002m powierzchni 
usługowej; 

11. nieprzekraczalne linie zabudowy, nie wryso-
wane na rysunku planu lub nie okreċlone w 
ustaleniach szczegółowych, ustala sić w od-
ległoċci 4m od linii rozgraniczającej ulicy; 

12. ustala sić nakaz zachowania istniejących na 
działkach wartoċciowych drzew, zaznaczo-
nych na rysunku planu. 

§ 10. Dla terenów o funkcji usługowej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem Ul: 

1. przyjmuje sić ustalenia jak dla terenów o funk-
cji usługowej U, zawarte w § 9 ust. 1-11; 

2. dopuszcza sić realizacjć obiektów w formie 
zabudowy szeregowej; 

3. wymagane jest scalenie działek lub zapewnie-
nie słuďebnoċci przejċcia, przejazdu i prowa-
dzenia sieci do działek północnych. 

§ 11. Dla terenów o funkcji usługowej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem U2: 

1. przyjmuje sić ustalenia jak dla terenów o funk-
cji usługowej U, zawarte w § 9 ust. 1-11; 

2. dopuszczenie zabudowy bćdzie moďliwe wy-
łącznie po przeprowadzeniu reparcelacji z wy-
jątkiem sytuacji, kiedy zabudowa wszystkich 
działek bćdzie realizowana przez jednego inwe-
stora. 

§ 12. Dla terenów o funkcji usługowej z zacho-
waniem zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem UM: 

1. dopuszcza sić realizacjć obiektów administra-
cyjno - biurowych, hoteli, oraz nieuciąďliwych 
obiektów usługowych (handlu, gastronomii, 
turystyki itp.), z zastrzeďeniem § 27 pkt 13; 

2. dopuszcza sić zachowanie istniejącej zabu-
dowy mieszkaniowej z moďliwoċcią moderni-
zacji i przebudów zalecając zmianć funkcji 
mieszkaniowej na usługową; 

3. wyklucza sić lokalizowanie nowej zabudowy 
mieszkaniowej; 

4. w zasićgu uciąďliwoċci hałasowej tras komu-
nikacyjnych A, B, C ustala sić nakaz stosowa-
nia w budynkach zabezpieczeĉ przeciwhała-
sowych okreċlonych normami dotyczącymi 
zabezpieczeĉ przeciwhałasowych budynków; 

5. wyklucza sić lokalizacjć funkcji mogących 
powodować stałe lub okresowe uciąďliwoċci, 
w tym obiektów magazynowych, hurtowni, 
składów, stacji paliw, obiektów produkcyj-
nych; 

6. wyklucza sić realizacjć nowej oraz rozbudowć 
istniejącej wolnostojącej zabudowy o funkcji 
gospodarczej i garaďowej. Wyłącznie w przy-
padku braku garaďu dla istniejącego budynku 
jednorodzinnego dopuszcza sić garaď wolno-
stojący maksymalnie na 2 samochody oso-
bowe; 

7. dopuszcza sić adaptacjć istniejącej zabudowy 
gospodarczej i garaďowej na cele usługowe 
na warunkach okreċlonych w ust. 8 niniejsze-
go paragrafu; 

8. ustala sić zasadć sytuowania budynków w 
sposób ograniczający wpływ uciąďliwoċci 
akustycznej ulicy na tereny zabudowy miesz-
kaniowej (np. równolegle do ul. Puławskiej); 

9. dla obiektów zlokalizowanych w pierzei ul. 
Puławskiej, jako eksponowanych w krajobra-
zie miasta (przy trasie wlotowej do centrum) 
ustala sić nakaz szczególnie starannego do-
boru formy architektonicznej dostosowanej 
do krajobrazu oraz stosowania materiałów 
elewacyjnych o podwyďszonym standardzie; 

10. ustala sić nakaz zachowania 60% powierzchni 
biologicznie czynnej w przypadku odprowa-
dzania wód opadowych do gruntu na teren 
własnej działki; 

11. ustala sić zakaz stosowania ogrodzeĉ peł-
nych; 

12. miejsca postojowe dla samochodów ustala 
sić na terenie działek własnych w iloċci nie 
mniejszej niď 2 mp/ mieszkanie oraz 30 mp/ 
1000m powierzchni usługowej; 

13. nieprzekraczalne linie zabudowy, nie wryso-
wane na rysunku planu lub nie okreċlone w 
ustaleniach szczegółowych, ustala sić w od-
ległoċci 4m od linii rozgraniczającej ulicy; 
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14. ustala sić nakaz zachowania istniejących na 

działkach wartoċciowych drzew zaznaczonych 
na rysunku planu. 

§ 13. Dla terenów usług oċwiaty i sportu, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem UO/US: 

1. ustala sić przeznaczenie terenu na funkcje 
oċwiaty i sportu; 

2. w przypadku przebudowy obiektu szkoły ustala 
sić zakaz nadbudowy kondygnacji; 

3. dopuszcza sić lokalizowanie ogólnodostćpnych 
urządzeĉ sportowych; 

4. ustala sić nakaz zachowania 60% powierzchni 
biologicznie czynnej; 

5. ustala sić maksymalną wysokoċć zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu; 

6. nieprzekraczalne linie zabudowy, nie wrysowa-
ne na rysunku planu lub nie okreċlone w usta-
leniach szczegółowych, ustala sić w odległoċci 
4m od linii rozgraniczającej ulicy. 

§ 14. Dla terenów usług zdrowia, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem UZ: 

1. ustala sić zachowanie istniejącej funkcji terenu; 

2. w przypadku przebudowy obiektu ustala sić: 

1) nakaz stosowania zabezpieczeĉ akustycz-
nych zgodnie z ustaleniami § 27; 

2) maksymalną wysokoċć zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu; 

3) ze wzglćdu na lokalizacjć eksponowaną w 
krajobrazie miasta, przy trasie wlotowej do 
centrum, ustala sić nakaz szczególnie sta-
rannego doboru formy architektonicznej i 
stosowania materiałów elewacyjnych o 
podwyďszonym standardzie; 

4) ustala sić obowiązek realizacji pasa zieleni 
izolacyjnej wysokiej od strony ul. Puław-
skiej. 

3. nieprzekraczalne linie zabudowy, nie wrysowa-
ne na rysunku planu lub nie okreċlone w usta-
leniach szczegółowych, ustala sić w odległoċci 
4 m od linii rozgraniczającej ulicy. 

§ 15. Dla terenów usług sportu, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem U/ US: 

1. ustala sić przeznaczenie terenu pod funkcje 
usługowe z wiodącą funkcją sportową; 

2. ustala sić przeznaczenie min. 80% terenu pod 
funkcje sportowe zlokalizowane w obiektach 
kubaturowych; 

 

3. dopuszcza sić funkcjć uzupełniającą z zakresu 
związanych z funkcją wiodącą usług, handlu, 
oraz usług gastronomii, kultury, oċwiaty i ad-
ministracji bez moďliwoċci wydzielenia działki; 

4. ustala sić maksymalną wysokoċć zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu; 

5. ustala sić zasadć sytuowania budynków w 
sposób, który ograniczy wpływ uciąďliwoċci 
akustycznej ul. Puławskiej na tereny usług 
oċwiaty (np. równolegle do ul. Puławskiej); 

6. dla obiektów zlokalizowanych w pierzei ul. Pu-
ławskiej, jako eksponowanych w krajobrazie 
miasta, przy trasie wlotowej do centrum, ustala 
sić nakaz szczególnie starannego doboru formy 
architektonicznej oraz stosowania materiałów 
elewacyjnych o podwyďszonym standardzie; 

7. ze wzglćdu na połoďenie w strefie uciąďliwoċci 
hałasowej ul. Puławskiej ustala sić nakaz sto-
sowania zabezpieczeĉ akustycznych zgodnie z 
ustaleniami § 27. 

§ 16. Dla terenów specjalnych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem IS: 

1. ustala sić utrzymanie funkcji i zachowanie 
obiektów; 

2. ustala sić zakaz nadbudowy kondygnacji na 
obiektach dwu i wićcej kondygnacyjnych; 

3. ustala sić dla lokalizowanych nowych obiektów 
maksymalną wysokoċć 10,5m; 

4. ustala sić nakaz zachowania minimum 70% 
powierzchni biologicznie czynnej na całym te-
renie IS. 

§ 17. Dla terenów urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej oraz terenów komunikacyjnych ustala sić 
przeznaczenie terenu pod: 

1. NOp - pompownie ċcieków (zgodnie z ustale-
niami § 20 niniejszej uchwały); 

2. EE - stacje transformatorowe 15/ 0,4 kV (zgod-
nie z ustaleniami § 23 niniejszej uchwały); 

3. W/Z/ Kp - rowy melioracyjne z zielenią towa-
rzyszącą i ciągiem pieszym (zgodnie z ustale-
niami § 21 niniejszej uchwały); 

4. W/ Z - rowy melioracyjne z zielenią towarzyszą-
cą (zgodnie z ustaleniami § 21 niniejszej 
uchwały); 

5. KUGP - ulicć główną ruch przyċpieszonego 
(zgodnie z ustaleniami § 26 niniejszej uchwały); 

6. KUL - ulice lokalne (zgodnie z ustaleniami § 26 
niniejszej uchwały); 

7. KUD - ulice dojazdowe (zgodnie z ustaleniami 
§ 26 niniejszej uchwały); 
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8. KUDPJ - ulice dojazdowe bez wydzielonej jezd-

ni (zgodnie z ustaleniami § 26 niniejszej uchwa-
ły); 

9. KUP J/W - ciągi pieszo-jezdne wewnćtrzne 
(zgodnie z ustaleniami § 26 niniejszej uchwały). 

Rozdział 3 
Zasady obsługi  

w zakresie infrastruktury technicznej 

§ 18. W zakresie zaopatrzenia w wodć: 

1. ustala sić zasadć zaopatrzenia w wodć z miej-
skiej sieci wodociągowej; 

2. ustala sić docelowy układ sieci wodociągowej - 
pierċcieniowy z elementami sieci rozgałćzionej; 

3. dla zabezpieczenia przeciwpoďarowego ustala 
sić na przewodach wodociągowych hydranty 
p.poď. podziemne, rozmieszczone na załama-
niach trasy oraz w odległoċciach maksymalnie 
100m na odcinkach prostych; 

4. dopuszcza sić moďliwoċć sukcesywnej realiza-
cji sieci w dostosowaniu do powstającej zabu-
dowy; 

5. do czasu realizacji wodociągu miejskiego do-
puszcza sić zaopatrzenie w wodć z przydomo-
wych studni kopanych lub wierconych na 
działkach własnych. 

§ 19. Przyjmuje sić system kanalizacji rozdziel-
czej, wynikający z istniejącego systemu odbioru 
ċcieków w tym rejonie Warszawy. 

§ 20. W zakresie odprowadzenia ċcieków sani-
tarnych: 

1. ustala sić objćcie obszaru zabudowy systemem 
kanalizacji sanitarnej; 

2. ustala sić system kanalizacji sanitarnej grawi-
tacyjno - pompowy; 

3. ustala sić, ďe miejska sieć kanalizacji sanitarnej 
prowadzona bćdzie w liniach rozgraniczających 
ulic; 

4. ustala sić rezerwy terenu pod lokalizacjć pom-
powni ċcieków przy ul. Leċnej, Drzemlika oraz 
w ul. Rataja (strefa ochrony sanitarnej od 
pompowni podziemnej zachowana w ramach 
lokalizacji własnej lub w liniach rozgraniczają-
cych ulicy); 

5. do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza sić rozwiązania tymczasowe w oparciu 
o szamba szczelne, do pojemnoċci 10m3 i iloċci 
ċcieków do 2m3 na dobć - systematycznie 
opróďniane; 

6. na terenach objćtych istniejącą siecią kanaliza-
cji sanitarnej ustala sić nakaz podłączenia do 
niej obiektów i likwidacji szamb. 

§ 21. W zakresie odprowadzenia wód opado-
wych: 

1. ustala sić, ďe odbiornikiem wód opadowych z 
terenu planu bćdą istniejące urządzenia melio-
racji wodnych: 

- podstawowych (Kanał Grabowski - odcinki 
otwarte i kryte), 

- szczegółowych (rowy otwarte i odcinki kryte 
o ċrednicy powyďej 30cm); 

2. ustala sić zachowanie i ochronć istniejących 
urządzeĉ melioracji wodnych podstawowych, 
szczegółowych oraz sieci drenarskiej poprzez: 

1) zakaz ich zasypywania i samowolnej prze-
budowy; 

2) zapewnienie dostćpu do urządzeĉ melioracji 
wodnych w celu dokonywania przeglądów, 
pomiarów, badaĉ oraz innych czynnoċci 
związanych z wykonywaniem ekspertyz, 
projektów oraz prowadzenia konserwacji i 
eksploatacji; 

3) zakaz wykonywania w pobliďu urządzeĉ 
wodnych robót zagraďających tym urządze-
niom i czynnoċci, które mogą spowodować 
ich uszkodzenie, a takďe sadzenia drzew i 
krzewów utrudniających utrzymanie i eks-
ploatacjć urządzeĉ; 

4) zakaz lokalizowania wszelkich obiektów ku-
baturowych i ogrodzeĉ na tych urządze-
niach w sposób, który uniemoďliwiałby wy-
konywanie czynnoċci związanych z ich kon-
serwacją i eksploatacją; 

5) dopuszcza sić odstćpstwo od zasad okre-
ċlonych w pkt 4 wyłącznie za zgodą admini-
stratora tych urządzeĉ. 

3. dla wydzielonych terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami W/Z, W/Z/Kp oraz 
przebiegających przez te tereny urządzeĉ me-
lioracji wodnych podstawowych obowiązują 
ustalenia ust. 2 pkt 1-3 oraz: 

1) zakaz lokalizowania wszelkich obiektów ku-
baturowych i ogrodzeĉ na całym wydzielo-
nym terenie; 

2) na terenie połoďonym wzdłuď granicy re-
zerwatu Las Kabacki zakaz utwardzania po-
wierzchni ciągu pieszego. 

4. ustala sić objćcie terenu opracowania syste-
mem kanalizacji deszczowej grawitacyjno - 
pompowym; 
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5. przyjmuje sić, ďe jakoċć wód opadowych od-

prowadzanych do systemu rowów melioracyj-
nych musi spełniać wymogi obowiązujących 
przepisów szczególnych; 

6. ustala sić, ďe przed przystąpieniem do opraco-
wania projektu kanalizacji deszczowej w po-
szczególnych ulicach naleďy opracować szcze-
gółową koncepcjć kanalizacji deszczowej, doty-
czącą całego obszaru opracowania, zawierają-
cą: 

1) inwentaryzacje istniejących urządzeĉ melio-
racyjnych wraz z oceną moďliwoċci ich mo-
dernizacji i przebudów; 

2) bilans wód opadowych z analizą moďliwoċci 
ich odprowadzenia przez istniejący, zmo-
dernizowany układ melioracyjny; 

3) przyjćte i uzgodnione rozwiązania technicz-
ne w poszczególnych ulicach; 

4) ekspertyzć dotyczącą wpływu przewidywa-
nych rozwiązaĉ technicznych kanalizacji 
deszczowej na warunki siedliskowe Lasu 
Kabackiego. 

7. dla terenów o minimum 60% powierzchni bio-
logicznie czynnej w ramach działki zaleca sić 
odprowadzenie wód deszczowych z dachów i 
ciągów pieszych do gruntu na terenie wła-
snym; 

8. dla terenów o powierzchni biologicznie czynnej 
poniďej 60% ustala sić nakaz stosowania zbior-
ników retencyjnych dla wód opadowych, 
zmniejszających jednorazowy spływ do kanali-
zacji deszczowej. Pojemnoċć zbiornika powinna 
odpowiadać co najmniej objćtoċci ċcieków 
opadowych, okreċlanej dla natćďenia deszczu 
zdarzającego sić raz w roku przy czasie trwania 
15 minut. Zbiorniki retencyjne, do czasu reali-
zacji kanalizacji deszczowej, w przypadku wy-
pełnienia naleďy opróďniać wozem asenizacyj-
nym; 

9. ustala sić nakaz zagospodarowania działek w 
sposób wykluczający zalewanie terenów są-
siednich. 

§ 22. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1. ustala sić zasadć centralnego zaopatrzenia w 
gaz; 

2. ustala sić zaopatrzenie w gaz uďytkowników z 
terenu planu dla celów przygotowania posił-
ków, pozyskiwania ciepłej wody oraz ewentu-
alnie grzewczych; 

3. ustala sić, ďe čródłem zaopatrzenia w gaz 
ziemny bćdzie istniejąca sieć gazowa, działają-
ca w układzie pierċcieniowym, tj.: 

1) gazociąg ċredniego ciċnienia w ul. Puław-
skiej; 

2) gazociąg ċredniego ciċnienia biegnący od 
stacji redukcyjno-pomiarowej II stopnia w 
rejonie skrzyďowania ul. Płaskowickiej i ul. 
Rtm. Pileckiego do gazociągu w ul. Ďołny, 
zasilanego z gazociągu ċredniego ciċnienia, 
biegnącego ul. Płaskowickiej i Rosoła. 

4. dopuszcza sić moďliwoċć sukcesywnej, uzupeł-
niającej rozbudowy sieci gazowej ċredniego ci-
ċnienia w ulicach w dostosowaniu do powsta-
jącej zabudowy; 

5. ustala sić, ďe gazociągi ċredniego ciċnienia 
lokalizowane bćdą w liniach rozgraniczających 
ulic w pasie chodnika, z dopuszczeniem ułoďe-
nia gazociągu na terenie posesji, pod warun-
kiem uzyskania słuďebnoċci gruntu potwier-
dzonej zapisem notarialnym. 

§ 23. W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną: 

1. ustala sić zasadć centralnego zaopatrzenia w 
energić elektryczną; 

2. ustala sić zaopatrzenie w energić elektryczną w 
oparciu o sieć zasilającą kablowo rozdzielczą 
ċredniego napićcia zasilaną z: 

1) RPZ „Ursynów” za pomocą istniejących 
wzdłuď ul. Puławskiej kabli elektroenerge-
tycznych; 

2) RPZ „Natolin” za pomocą trzech istnieją-
cych wzdłuď ul. Leċnej kabli elektroenerge-
tycznych. 

3. ustala sić zaopatrzenie w energić elektryczną w 
oparciu o stacje transformatorowe 15/0,4 kV; 
400kVA wnćtrzowe wolnostojące lub wbudo-
wane; 

4. ustala sić rezerwy terenu pod realizacjć no-
wych wolnostojących wnćtrzowych stacji 
transformatorowych rozmieszczonych na ob-
szarze zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5. ustala sić w przypadku koniecznoċci moderni-
zacji istniejących napowietrznych stacji trans-
formatorowych 15/04 kV sukcesywną ich likwi-
dacjć i budowć w ich miejsce wnćtrzowych 
wolnostojących lub wbudowanych stacji trans-
formatorowych 15/0,4 kV; 400 kVA; 

6. ustala sić sukcesywną zamianć istniejących 
napowietrznych linii elektroenergetycznych 
ċredniego i niskiego napićcia na linie kablowe 
podziemne; 

7. ustala sić, ďe elektroenergetyczną sieć zasilają-
cą naleďy budować z zastosowaniem kabli 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 174 – 37544 – Poz. 4421 
 

układanych w liniach rozgraniczających ulic w 
pasie chodnika lub trawnika; 

z dopuszczeniem, w przypadku ograniczeĉ te-
renowych, ułoďenia kabli na terenie posesji, 
pod warunkiem uzyskania słuďebnoċci gruntu 
potwierdzonej zapisem notarialnym; 

8. dopuszcza sić moďliwoċć sukcesywnej realiza-
cji stacji transformatorowych oraz rozbudowy 
sieci kablowo - rozdzielczej w dostosowaniu do 
istniejącej zabudowy; 

9. ustala sić przełoďenie istniejących kabli elek-
troenergetycznych, ułoďonych wzdłuď ul. Pu-
ławskiej, odpowiednio do okreċlonych rysun-
kiem planu docelowych zmian istniejącego za-
gospodarowania terenu. 

§ 24. W zakresie dopuszczalnych czynników 
grzewczych: 

1. ustala sić nakaz ogrzewania budynków nie-
szkodliwymi ekologicznie czynnikami grzew-
czymi (np. ogrzewanie elektryczne lub gazowe); 

2. zakazuje sić stosowania w nowej zabudowie 
oraz postuluje likwidacjć w starej palenisk na 
paliwo stałe. 

§ 25. W zakresie usuwania odpadów ustala sić 
zasadć usuwania odpadów stałych z obszaru objć-
tego planem poprzez specjalistyczne firmy wywo-
zowe na podstawie umów indywidualnych lub 
zbiorowych na tereny składowania, przeróbki lub 
spalania, znajdujące sić poza obszarem opraco-
wania. 

Rozdział 4 
Zasady obsługi komunikacyjnej 

§ 26.1. Ustala sić układ drogowo-uliczny, który 
stanowią ulice lokalne, ulice dojazdowe, w tym 
ulice dojazdowe bez wydzielonej jezdni oraz ciągi 
pieszo - jezdne wewnćtrzne, piesze i pieszo - ro-
werowe wyznaczone liniami rozgraniczającymi na 
rysunku planu; 

2. Dla ulicy głównej ruchu przyspieszonego 
ustala sić wschodnią linić rozgraniczającą oraz 
odcinki, na których naleďy zrealizować jezdnić 
serwisową. Umiejscowienie jezdni serwisowej w 
przekroju poprzecznym ulicy moďe ulec korektom 
w projektach w skali szczegółowej; 

3. Dla ulicy głównej ruchu przyspieszonego 
dopuszcza sić wyłącznie skrzyďowania i wloty wy-
znaczone na rysunku planu; 

4. Dla realizacji okreċlonego planem układu 
komunikacyjnego rezerwuje sić pasy terenu, wy-
znaczone liniami rozgraniczającymi dla poszcze-
gólnych ulic na rysunku planu: 

1 KUGP - ulica Puławska, główna ruchu przyspie-
szonego (GP). 

Ustala sić wschodnią linić rozgraniczającą ulicy. 

2 KUL - ulica Bogatki (L). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
20m z uwzglćdnieniem w przekroju ċcieďki rowe-
rowej. 

Ustala sić zachowanie skrzyďowania ul. Bogatki z 
ul. Puławską. 

3 KUL - ulica Leċna, lokalna (L). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
zmienną wg rysunku planu. Ustala sić realizacjć 
skrzyďowania z ul. Puławską. 

Naleďy przewidywać realizacjć pompowni ċcieków 
deszczowych w rejonie rowu Grabowskiego oraz 
realizacjć pompowni ċcieków sanitarnych. 

5 KUL - ciąg ulic Pelikanów - Słonki - Tukana - 
jezdnia serwisowa w liniach rozgraniczających ul. 
Puławskiej (od proj. skrzyďowania Puławska-
Baletowa do ul. Jagielskiej), lokalne (L) 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
dla: 

- ul. Pelikanów zmienna wg rysunku planu 

- ul. Słonki 10,0m 

- ul. Tukana 12,0m. 

Ustala sić docelową likwidacjć skrzyďowania ul. 
Pelikanów z ul. Puławską (pozostawienie tylko 
wlotu do w/w ulicy). 

6 KUL - ulica Jagielska, lokalna (L). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
zmienną wg rysunku planu. Ustala sić skrzyďowa-
nie z ul. Puławską. 

7 KUD - ulica Ďołny, dojazdowa (D) 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
zmienną wg rysunku planu. Ustala sić czasowe 
zachowanie skrzyďowania ul. Ďołny z ulicą Puław-
ską. 

8 KUD - ulica Jerzyka (odc. ul. Ďołny - łącznica 
metra), dojazdowa (D). Ustala sić szerokoċć w 
liniach rozgraniczających 10,0m. 

9 KUD - ulica Kormoranów, dojazdowa (D). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
zmienną według rysunku planu. 

10 KUD - ulica Rajskich Ptaków (odc. ul. Ďołny - ul. 
Kormoranów), dojazdowa (D). Ustala sić szero-
koċć w liniach rozgraniczających zmienną wg ry-
sunku planu. 
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11 KUD - ciąg ulic Białozora - Jarząbków (odc. ul. 
Ďołny - ul. Rajskich Ptaków), dojazdowa (D). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
dla: 

- ul. Białozora 11,0 - 12,0m wg rysunku planu, 

- ul. Jarząbków 9,0 - 10,0m wg rysunku planu. 

12 KUD - ulica Kolibrów, dojazdowa (D). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
10,0 - 10,5m wg rysunku planu. 

13 KUD - ulica Kanarkowa, dojazdowa (D). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
ok. 9,0m (zachowuje sić stan istniejący w liniach 
rozgraniczających). 

14 KUD - ulica Dzierzby, dojazdowa (D). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
10,0m. 

15 KUD - ulica Puchaczy, dojazdowa (D). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
10,0m. 

16 KUD - ulica Rajskich Ptaków (odc. ul. Puchaczy 
- ul. Raniuszka + 40m), dojazdowa (D). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
zmienna według rysunku planu. 

17 KUD - ul. Raniuszka (odc. ul. Rajskich Ptaków - 
Las Kabacki), dojazdowa (D). Ustala sić szerokoċć 
w liniach rozgraniczających zmienną według ry-
sunku planu. 

18 KUD - ulica Słonki, dojazdowa (D). odc. ul. 
Dzierzby - ul. Raniuszka + ok. 40m. odc. ul. Leċna - 
ul. Rataja. 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
12,0m. 

19 KUD - ulica Kajakowa, dojazdowa (D). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
zmienna wg rysunku planu. Ustala sić likwidacjć 
skrzyďowania i wlotu do ulicy Puławskiej po reali-
zacji skrzyďowania ul. Akustycznej z ul. Puławską. 

20 KUD - ulica Kobuza (odc. ul. Słonki - Las Ka-
backi + 25m na zachód od ul. Słonki), dojazdowa 
(D). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
7,0 - 7,5m. 

21 KUD - ulica Projektowana 1 (odc. ul. Leċna - ul. 
Kobuza), dojazdowa (D). Ustala sić szerokoċć w 
liniach rozgraniczających 9,0m. 

22 KUD - ulica Maryli, dojazdowa (D). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
9,0m (utrzymuje sić stan istniejący w liniach roz-
graniczających). 

Ustala sić zachowanie wlotu do ulicy Puławskiej. 

23 KUD - ulica Rataja, dojazdowa (D). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
10,0 m. 

24 KUD - ulica 6 Sierpnia (odc. ul. Puławska - Las 
Kabacki), dojazdowa (D). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
20,0m. 

25 KUD - ulica Projektowana 2 (odce. jezdnia ser-
wisowa ul. Puławskiej - ok. 300 m na wsch.) do-
jazdowa (D). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
zmienna wg rysunku planu. 

26 KUD - ulica Pelikanów (odc. ul. Słonki - Las 
Kabacki), dojazdowa (D). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
11,0 - 13,0m wg rysunku planu. 

Naleďy przewidywać realizacjć pompowni ċcieków 
deszczowych przy ul. Pelikanów w rejonie rowu 
Grabowskiego. 

27 KUD - ulica Drzemlika, dojazdowa (D). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
10,0m. 

Naleďy przewidywać realizacjć pompowni ċcieków 
sanitarnych w ul. Drzemlika róg ul. Słonki. 

29 KUD - ulica Tukana (odc. ul. Słonki - ul. Las 
Kabacki), dojazdowa (D). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
11,0m. 

30 KUD - ulica Projektowana 4 (odc. jezdnia serwi-
sowa ulicy Puławskiej - ul. Jagielska), dojazdowa 
(D). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
10,5m. 

31 KUD - ulica Jemiołuszki (odc. ul. 30 KUD - ul. 
Jagielska), dojazdowa (D). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
8,0m. 

32 KUD -jezdnia serwisowa w liniach rozgranicza-
jących ulicy Puławskiej (odc. ul. Ďołny - proj. 
skrzyďowanie z ul. Puławską oraz odc. ul. Kormo-
ranów - ul. Puchaczy), dojazdowa (D) wg rysunku 
planu. 

33 KUD -jezdnia serwisowa w liniach rozgranicza-
jących ulicy Puławskiej (odc. ul. Bogatki - ul. Leċna 
plus ok. 170 m na południe), dojazdowa (D) wg 
rysunku planu. 

34 KUD -jezdnia serwisowa w liniach rozgranicza-
jących ulicy Puławskiej (odc. ul. 6 Sierpnia - ul. 
Pelikanów), dojazdowa (D) wg rysunku planu. 
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35 KUD -jezdnia serwisowa w liniach rozgranicza-
jących ulicy Puławskiej (odc. od proj. skrzyďowa-
nia Puławska-Baletowa - do ul. Drzemlika + ok. 
90m na północ), dojazdowa (D) wg rysunku planu. 

45 KUDPJ - ulica Trele (odc. 150m na południe i 
50m na wschód), dojazdowa bez wydzielonej 
jezdni (DPJ). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
6,0m. 

46 KUDPJ - ulica Garłaczy (odc. ok. 70m na północ 
od ul. Maryli i ok. 60m na południe od ul. Maryli), 
dojazdowa bez wydzielonej jezdni (DPJ). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
11,0 - 12,0 m (w tym rów) wg rysunku planu. 

47 KUDPJ - ul. Słonki (odc. ul. Kormoranów - ul. 
Dzierzby) dojazdowa bez wydzielonej jezdni (DPJ). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
6,0m. 

36 KUPJ/W - ulica Jarząbków (ok. 50m na połu-
dnie od ul. Białozora), ciąg pieszo - jezdny we-
wnćtrzny (PJ/W). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
6,0m. 

37 KUPJ/W - ciąg ok. 70m na południe od ul. Ďoł-
ny, ciąg pieszo – jezdny wewnćtrzny (PJ/W). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
6,0m. 

39 KUPJ/W - ciąg ok. 40m na wschód od ul. Koli-
brów, ciąg pieszo - jezdny wewnćtrzny (PJ/W). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
6,0m. 

40 KUPJ/W - ciąg ok. 80m na zachód od ul. Słonki 
i ok. 60m. na wschód od ul. Słonki, ciąg pieszo - 
jezdny wewnćtrzny (PJ/W). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
6,0 m. 

41 KUPJ/W - ciąg ok. 50m na północ od ul. Pucha-
czy, ciąg pieszo – jezdny wewnćtrzny (PJ/W). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
6,5m. 

42 KUPJ/W - ulica Kurkowa + 40m na południe od 
ul. Bogatki, ciąg pieszo – jezdny wewnćtrzny 
(PJ/W). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
8,0m. 

43 KUPJ/W - 3 ciągi po ok. 30m na północ od ul. 
Bogatki, ciągi pieszo – jezdne wewnćtrzne (PJ/W). 

Ustala sić szerokoċci w liniach rozgraniczających 
10,0m. 

 

44 KUPJ/W - ciąg ok. 25 m na północ od ul. Bo-
gatki, ciąg pieszo – jezdny wewnćtrzny (PJ/W) 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
6,0m. 

21 KUPJ/W- ulica Projektowana 1 (odc. ul. Leċna - 
ul. Kobuza), ciąg pieszo - jezdny wewnćtrzny 
(PJ/W). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
9,0m. 

48 KUPJ/W - ciąg ok. 100m na południe od ul. 
Pelikanów, ciąg pieszo – jezdny wewnćtrzny 
(PJ/W). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
11,0m (w tym rów). 

49 KUPJ/W- ciąg ok. 220m na północ od ul. Ja-
gielskiej, ciąg pieszo – jezdny wewnćtrzny (PJ/W). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
8,0m. 

50 KUPJ/W- ciąg ok. 220m na północ od ul. Ja-
gielskiej, ciąg pieszo – jezdny wewnćtrzny (PJ/W). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
8,0m. 

51 KUP J/W - ciąg ok. 40m na wschód od 30 KUD, 
ciąg pieszo - jezdny wewnćtrzny (PJ/W). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
6,0m. 

52 KUP J/W - ciąg ok. 40m na wschód od 30 KUD, 
ciąg pieszo -jezdny wewnćtrzny (PJ/W). 

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
6,0m. 

53 KUP J/W - ciąg ok. 40m na zachód od ul. Jerzy-
ka.  

Ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
min. 4,5m. 

KP - ciąg pieszy, 

KP R - ciąg pieszo – rowerowy. 

5. Zaleca sić realizacjć kładki dla pieszych nad 
ulicą Puławską, na wysokoċci ulicy ul. 6 Sierpnia; 

6. Ustala sić lokalizacje zatok postojowych do 
parkowania samochodów w liniach rozgraniczają-
cych ul Puławskiej przy wylotach ulic Bogatki  
i 6 Sierpnia. Szczegółowa lokalizacja nastąpi w 
ramach projektu ulicy odbarczającej. 

Rozdział 5 
Zasady ochrony środowiska 

§ 27. Na terenie objćtym planem ustala sić: 

1. obowiązek zachowania i ochrony istniejących 
wartoċciowych zadrzewieĉ, jako pełniących 
funkcje przyrodnicze i ochronne (tłumienie 
hałasu, absorbcja zanieczyszczeĉ, ochrona 
przed wiatrem i ċniegiem); 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 174 – 37547 – Poz. 4421 
 
2. nakaz na terenach gminnych, a zalecenie na 

terenach prywatnych wprowadzania roċlin-
noċci rodzimej zgodnej z typami siedlisk z 
uwzglćdnieniem gatunków korzystnych dla 
utrzymania fauny - wg wykazu gatunków 
opracowanego do planu: 

charakterystyka 
podłoďa 

zalecane gatunki roċlin 

podłoďe gliniaste dąb szypułkowy, grab pospo-
lity, lipa drobnolistna, klon 
pospolity, leszczyna, trzmieli-
na, dereĉ, irga, głóg, kalina 

podłoďe piasz-
czyste 

sosna pospolita, dąb szypuł-
kowy, brzoza brodawkowata, 
jarząb pospolity, jałowiec 
pospolity 

tereny podmokłe olcha czarna, wierzba, jesion 
wyniosły, czeremcha, po-
rzeczka czarna, kruszyna 

 
3. przebieg ciągów powiązaĉ krajobrazowych, 

oznaczonych na rysunku planu, w formie ob-
sadzeĉ wyznaczonych w planie ciągów ko-
munikacyjnych, wiąďących Las Kabacki z 
obiektami przyrodniczymi po zachodniej 
stronie ul. Puławskiej; 

4. ochronć wód podziemnych i powierzchnio-
wych (rowów melioracyjnych, otwartych ka-
nałów deszczowych,) poprzez: 

1) zakaz zasypywania i zmiany powierzchni 
wodnych; 

2) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych 
ċcieków do wód i do gruntu (za wyjątkiem 
ċcieków deszczowych z połaci dachowych 
i ciągów pieszych); 

3) nakaz likwidacji wszelkich zrzutów nie 
oczyszczonych ċcieków do gruntu, wód 
powierzchniowych i podziemnych, za wy-
jątkiem ċcieków deszczowych z połaci da-
chowych i ciągów pieszych; 

4) nakaz likwidacji wszystkich nie eksploato-
wanych studni kopanych; 

5) zakaz samowolnych przeróbek rowów, 
ciągów drenarskich i kanałów deszczo-
wych bez stosownych uzgodnieĉ. 

5. przed realizacją zabudowy kubaturowej inwe-
stor winien opracować inwentaryzacjć istnie-
jących ciągów drenarskich oraz istniejących 
rowów melioracyjnych niewskazanych na ry-
sunku planu. W przypadku kolizji z planowaną 
zabudową, istniejące ciągi, po uzyskaniu sto-
sownych uzgodnieĉ, naleďy przebudować; 

6. obowiązek podłączenia obiektów do sieci 
kanalizacji sanitarnej po jej zrealizowaniu oraz 

likwidacji szamb w sposób nie powodujący 
dodatkowych zagroďeĉ dla ċrodowiska; 

7. nakaz stosowania w nowopowstałych oraz 
przebudowywanych obiektach ekologicznych 
noċników energii cieplnej (elektrycznoċci lub 
gazu); 

8. zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szko-
dliwych i mogących pogorszyć stan ċrodowi-
ska oraz innych obiektów i urządzeĉ powodu-
jących zanieczyszczenie lub inne formy de-
gradacji ċrodowiska przyrodniczego, z wyjąt-
kiem realizacji przewidzianych planem urzą-
dzeĉ komunikacyjnych, infrastruktury tech-
nicznej oraz urządzeĉ słuďących ochronie 
ċrodowiska, pod warunkiem zastosowania 
rozwiązaĉ bezpiecznych dla ċrodowiska przy-
rodniczego; 

9. nastćpujące zasićgi uciąďliwoċci od komuni-
kacji drogowej, naniesione na rysunku planu 
odpowiednimi symbolami: 

1) od ul. Puławskiej_(liczone od osi pasa dro-
gowego): 

a) strefa A - odcinek na północ od ul. 
Drzemlika - 50m, na południe od ul. 
Drzemlika -40m, 

b) strefa B - odcinek na północ od ul. 
Drzemlika - 150m, na południe od ul. 
Drzemlika -135m, 

c) strefa C odcinek na północ od ul. 
Drzemlika - 210m, na południe od ul. 
Drzemlika -200m; 

2) od projektowanej trasy komunikacyjnej, 
przebiegającej wzdłuď północnej granicy 
opracowania (liczone od krawćdzi jezdni, 
przy załoďeniu przeprowadzenia trasy w 
wykopie): 

a) strefa C - 150m. 

10. w strefie A zakaz lokalizacji nowej zabudowy 
mieszkaniowej oraz obiektów słuďby zdrowia, 
oċwiaty i opieki społecznej; 

11. w strefie B zaleca sić nie lokalizowanie obiek-
tów słuďby zdrowia, oċwiaty i opieki społecz-
nej; 

12. w strefach A, B, C nakaz stosowania w bu-
dynkach zabezpieczeĉ przeciwhałasowych 
okreċlonych normami dotyczącymi zabezpie-
czeĉ przeciwhałasowych budynków; 

13. obszar zagroďony hałasem lotniczym, wska-
zany w przepisach o obszarze ograniczonego 
uďytkowania, na którym: 

a) zabrania sić przeznaczania terenów oraz 
istniejących budynków w całoċci lub w 
czćċci pod budowć nowych szpitali, do-
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mów opieki i zabudowy związanej ze sta-
łym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 
młodzieďy, 

b) nakazuje sić zastosowanie odpowiednich 
wymagaĉ technicznych, dotyczących 
ochrony akustycznej budynków, tj. zapew-
nienie zgodnie z Polskimi Normami wła-
ċciwej ochrony przed hałasem w pomiesz-
czeniach; 

14. obowiązek, spoczywający na właċcicielu lub 
władającym terenem, urządzenia zieleni izo-
lacyjnej w pasie terenu pomićdzy krawćdzią 
jezdni ulicy Puławskiej a jej wschodnią linią 
rozgraniczającą w formie trzech szpalerów 
zieleni (zieleĉ niska, ċredniej wysokoċci i wy-
soka). Obowiązek ten nie dotyczy odcinków, 
na których wystćpuje gćsta sieć infrastruktury 
podziemnej; 

15. granicć strefy ochronnej Lasu Kabackiego, 
znaczoną na rysunku planu odpowiednim 
symbolem, zgodną z zasićgiem Warszaw-
skiego Obszaru Krajobrazu Chronionego, w 
której plan ustala: 

1) ograniczenia dotyczące dopuszczalnych 
funkcji i sposobu zagospodarowania na te-
renach MUI i MUII, tj. obszarach połoďo-
nych w strefie ochronnej Lasu Kabackiego 
(patrz § 8 niniejszego tekstu); 

2) obowiązek zachowania okreċlonego w § 8 
pkt 9 procentu powierzchni biologiczne 
czynnej, tj. zagospodarowanej zielenią na 
gruncie rodzimym, w ramach poszczegól-
nych działek. Sposób zagospodarowania 
tej powierzchni powinien umoďliwić prze-
siąkanie wód opadowych do warstw wo-
donoċnych; 

3) nakaz odprowadzania wód opadowych z 
dachów i ciągów pieszych do gruntu. 

16. zasićg zlewni wód podziemnych Lasu Kabac-
kiego oznaczony na rysunku planu jako grani-
ca strefy ochrony hydrogeologicznej. Dla te-
renu zlewni, w celu niedopuszczenia do 
zmiany istniejących stosunków wodnych, 
plan ustala: 

1) nakaz odprowadzania wód opadowych z 
dachów i ciągów pieszych do gruntu; 

2) na terenach wyposaďonych w sieć wodo-
ciągową zakaz poboru wód podziemnych 
za pomocą ujćć, studni lub pompowni 

odwadniających pierwszy poziom wodo-
noċny; 

3) realizacjć niezbćdnego uzbrojenia dopusz-
cza sić w formie wypłyconej, z maksymal-
nym uszczelnieniem przewodów oraz za-
stosowaniem przegród poprzecznych, 
utrudniających odpływ wód wzdłuď cią-
gów infrastruktury podziemnej; 

4) zakaz podpiwniczania budynków; 

5) zakaz wykopów głćbszych niď zwierciadło 
pierwszego poziomu wód podziemnych. 

Rozdział 6 
Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

§ 28. W związku z uchwaleniem „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Pyr Le-
ċnych” ustala sić stawkć jednorazowej opłaty na 
rzecz m.st. Warszawa, ponoszonej przez właċcicie-
la zbywającego nieruchomoċć, w wysokoċci 15% 
od wzrostu wartoċci nieruchomoċci z tego tytułu. 

Rozdział 7 
Przepisy końcowe 

§ 29. Ograniczeĉ planu nie stosuje sić w sytu-
acji odtwarzania obiektu istniejącego w dniu wej-
ċcia w ďycie planu, zniszczonego na skutek klćski 
ďywiołowej lub nagłego zdarzenia losowego. 

§ 30. Uchwała podlega opublikowaniu w 
Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazowiec-
kiego. 

§ 31. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 
1 Zmiany tekstu 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, 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 
175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173, 
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 
2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 
poz. 142, Nr 28, poz. 146. 

2 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 
Dz.U. z 1999r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr 
12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. 
Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 
154, poz. 1804, Nr 5 poz. 42, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 
130, poz. 1112, Nr 25, poz. 253, z 2003r. Nr 80, poz. 717. 

3 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 
Dz.U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 
225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 
24, poz. 124. 
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